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أئمبهئبئملمخبا!لبصّال

تقديم

الش!عة)1(مصطفىالدكتورالأستاذبقل!ا

والثقافيةوالعقليةالدينيةالحياةمصدرهوالكتابأنالمسلَّماتمن

الاممسائرعلىالمسلَّمةهذهوتنطبق،الكتابةعُرفتمنذوالاجتماعية

.الحضاراتأصحابمن

نصًّاالكتابعلىبالحفاظإلاالراقيةالمعرفةأسبابتكتملولا

الامانةمنإطارفيالحفاظهذايكونوأنوتعقيبًا،وشرحًاوتأليفًا

المكتبةبابتناءإلاالفضيلتانهاتانتكتمللاثَمَّومن؛العنايةمنوسياج

اقتناءًمعهاالتعاملعلىقادرونمكتبيونبهاالعنايةعلىيسهرالتي

وترميمًا.وصيانةًوخدمةً

كاليونان؛الحضاراتذاتالاممحرصتالتاريخيةالناحيةومن

شمسعينبجامعةالإسلاميةوالحضارةالعربيالادبوأستاذومفكرعالم)1(

)أمريكا(.ومنيسوتاوبنسلفانيا،درمانوأم،العربيةوآلإماراتوبيروت

.العربآلعلماءعندالتأليفمناهجعنموسوعيأكاديميلكتابمؤلفأول-

)سابقًا(.آلإماراتبجامعةالعلياآلدراساتوعميدشمسعيناَدابعميد-

،القرآنوإعجازوالتفسير،،العربيالادب:مجالاتفيثريةمكتبةألَّف-

الإسلامية،والمذآهب،وآلسياسة،وآلحضارة،والفقه،النبويةوآلسيرة

في،التأليفومصادر،آلعربيةوآلموسوعاث،والاجتماع،والتاريخوآلترآجم

.رمقالاتوبحوثكتب



عقولعطاءعلىللحفاظالمكتباتإنشاءعلىوالعربوالفرسوالرومان

الحضاراتعطاءمنالعقولهذهقبستهاقدماثمراتوعلىأبنائها،

أزمانها.وتباينأمكنتهااختلافعلىالاخرى

والمصريينالعربنحنعندناالتاريخيةالمكتباتتلكأشهرولعل

ورثهاثم،وإحاطةواقتداربعنايةالبطالمةأنشأهاالتيالإسكندريةمكتبة

حكمهمإبانيستطيعواولم،قرونسبعةمصرحكمواالذينالرومان

كنوزها،فبدَّدوا،العتيدةالثريةالمكتبةهذهعلىيحافطواأنالطويل

ولم،البنيانذلكتسكنكانتالتيالبشريةالعقولعصارةوأحرقوا

إلىالكبيرةالجريمةهذهنسبةإلىالتاليةأجيالهمعمدتبلبذلكيكتفوا

كانأيًّاالكتابعلىوالحفاناالمكتباتبإنشاءدينهميأمرالذينالعرب

.محتواهأونوعهأولونه

رسولهعلىالمنزلة-القرآن-ادلّّهكتابآياتأولىوكانت

مسطورهومماإلاتكونلاوالقراءة"اِقرأ("،:تعالىاددّهقول!لمجوّمحمد

هيالكاملةالايةفإنثَمَّومن،بالعلمإلايكونلاوالتسطير،الكتابفي

وَرَفُّيَقرَآآ!عَلَقٍمِناَلِالنسَنَفَلَقَ!ضَلَقَألَّذِىرَفِّيَبِاَسْصِ!أقْرَأْ:نخ!نهَاللّّهقول

ه،.-ا:]العلقيقم!ومَاألِالنمنَنَعَ!!بِاَندىَزًاَلَّذِى!اَلأقَمُ

الكتابيعنيوقد"الكتاب"،أسمائهمننفسهالكريمالقراَنإنبل

،الكتابعليهمايطلقوالإنجيلفالتوراة؛القرآنغيرآخرسماويًّاكتابًا

.الكتابأهلالكريمالقرآنفيعليهميطلقوالنصارىواليهود

تعالى:قولهالكريمالقرآنبمعنىالكتابفيهاذجمرالتيالاياتومن

!لزَّلَ:تعالىوقوله2،،:]البقرة!ئَّقِينَ!هُدًىفِيِرَيبَلَااَلكِعَف!ذَلِكَ

مِناَتكِتففِىفَرَّطنَا!مَّاوَ*!:وقوله3،،:عمرانآلأبِاَلحَق!اتكِتَبَعَليلثَ

صَذرِكَفِىيَكُنفَلَاإِلئثأُنزِلَ!كِنَنب:سبحانهوقوله38،،:]الائعام!شَئْئِ

ألنَّاسَلِنُخرِجَإِلتكَأَنزَتتَهُ!!تَنث:وَجمضَّوقولة2،،:]الاعرافمِّنهُ!حَرَج

1،.:إبراهيمأألنّوُرِ!إِلَىاًلظُّنُتِصِنَ



الكريمالقراَنعلىبلفظهأطلقهسبحانهادلّهعندالكتابمقامهذا

امتدادهوبالعلم!ي!الرسولاحتفالوإن.العالمينربِّكلامهوالذي

والتوحيد،والعلمالمعرفةدينهوالإسلامكانولما.ادلّّهلكلامووحي

يؤكدثم"،مسلمكلعلىفريضةالعلم"طلب:يقوللمجيرِوفإنَّالرسول

!م؟فيقولبالكتابإلاالحفاظيكونولا،عليهبالحفاظالعلمطلب

".بالكتابالعلم"قيدوا

،بالمكتباتلذلكوتبعًا،بالكتابالمسلميناحتفالكانهنامن

العباسيالخليفةمكتبةالإسلامفيالشهيرةالنفيسةالمكتباتفمن

الرحمنعبدبنالحكمالخليفةومكتبةبغداد،ومكتبات،المأمون

،فاسفيالقرويينومكتبات،قرطبةفيفطيسآلومكتبةالناصر،

فيثمالفاطميينعهدفيالقاهرةومكتبات،تونسفيالزيتونةومكتبة

عشرةالإحدىوالنظاميات،دمشقفي"الظاهريةو"مكتبة،المماليكعهد

ومَرْووالبصرةمكرموعسكروأصبهانوهراةونيسابوروبلخبغدادفي

والعراقالعربيالعراقمدنمنوطوسوالموصلوطبرستانوآمل

وسمرقندبخارىمكتباتمنالكثيروغيرهاحاليًّا(،)إيرانالعجمي

الفسيح.الاسيويالإسلاميوالمشرقوشاش

المسلمينالعلماءبمؤلفاتتضيقكترتهاعلىالمكتباتهذهكانت

الاظراف،المتراميالإسلاميالوطنفييعيشونممنالمسلمينوغير

منذمبكروقتفيالنفيسةبكتبهمالعقوليُثرونالمسلمونالعلماءحيث

بينمنهاكثيريزاللاالتي،الثانيالإسلاميالهجريالقرنمنتصف

-)شميلبنوالنضرهـ(،)-175الضَّبيالمفضلكتب:مثلأيدينا،

كتبوكلهاهـ(،216)-والأصمعيهـ(،)-702عديبنوالهيثمهـ(،402

فيمة.ونصوصنفيسة

مثل:المتخصِّصينالمنهجيينالعلماءمنقوافلهؤلاءتلاثم

القالي،عليوأبيالمبرِّد،العباسوأبي،الدِّينَوريقتيبةوابن،الجاحظ



خلدونابنعنهمفالالذينوهم،بمكانالشهرةمنالاربعةوهؤلاء

و"أدب،للجاحظ"والتبيين"البيانكتبقرأمنإن:الشهيرةجملته

يتخرجولم،للقاليو"النوادر"للمبرد،("و"الكامل،قتيبةلابن"الكاتب

قرنًا.لهاللّّهأَشَبَّفلا،الادبفي

تصقلالعلماءقرائحبهاتجودالتيالمتخصِّصةالكتببدأتلقد

والاماليالطبقاتكتبفكثرت،المسلمينمنالعربوغيرالعربعقول

وهندسةرياضةبينالعلوموكتب،والموسوعاتوالوَفَياتوالحماسات

علمنشأة-بداهة-يحتممما،وغيرهاونباتوحيواندرفيزياءوكيمياءوفلك

.والمعلوماتالمكتباتعلومظواهرمنوكثير،الببليوجرافياعلمهوجديد

الشيء،بعضمتأخرًاظهر-المكتباتعلم-الجليلالعلمهذا

الارضمشارقيغزوكانالعربيالكتابأنمعواستحياء،خفرفيوربما

وسياجالعطاءثراءمنإطارفيحالأيعلىظهرولكنه،ومغاربها

طبقًا-تمثَّلالعطاءهذاأول!ولعل،العقولوفيضالمحتوىوفرةمن

وكناهمالشعراءأسماءفي"والمختلف"المؤتلفكتابفي-لمعلوماتنا

سنةالمتوفىبشر،بنالحسنالقاسمأبي:للامديوأنسابهموألقابهم

،تماموأبيالبحتريبين""الموازنةكتابصاحبنفسهوهوهـ(،)037

تجيءثمأستاذ،أوطالبقراءتهعنيستغنيلارائدأدبينقدكتابوهو

بنمحمدالنديمابنفيممثلةالعربيةالمكتبةفيالتأليفمنالثانيةالحلقة

ب"الفهرست"المعروفشهرةالاكثروكتابههـ(،)438سنةالمتوفىإسحاق

قرونتمضيثم،موضوعهفيكتبماوأجمعأنفعإنه:عنهقيلالذي

"طانربالمعروفمصطفىبنأحمدالمكتباتعلمعلىيطللكيخمسة

"السيادةومصباحالسعادة"مفتاحبكتابههـ()689سنةالمتوفى"زادهكوبري

الذائعةغيرنفائسهومنمحمود،بقدروتصنيفًاتأليفًاالعلماحتواءمنوهو

".العثمانيةالدولةعلماءفيالنعمانية"الشقائقكتاب

مكلَّلةالحقلهذافيالمحاولاتبعضبُذلتالحديثالعصروفي
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سركيسإليانليوسف"والمعربةالعربيةآلمطبوعات"معجم:منها،بالقَبول

العلماءعندالتأليف"مناهجكتابثمم(،)3291سنةبالقاهرةالمتوفى

الجليلللعالم"العربيةالمكتبة"معوكتابالسطور،هذهلكاتب"العرب

ثمرةأنبتكبيرجهدوهو،عطيةالرحمنعبدالدكتوروحبيبناتلميذنا

المعرفةأجواءفيفَوْحُهاشاعثمالشهباء،حلبفيتفتحتيانعةنفيسة

هذهأيامنامننفسهاالفترةوفي.الادبيةوالمحافلالجامعيةالاوساطفي

كتابهحمادةماهرمحمدالدكتورآلاستاذالعربيةالمكتبةإلىأهدى

كتبوثمةومصادرها"،وتطورهانشأتها:الإسلامفي"المكتبات:الجليل

الخصيب.الحقلهذافيبُذلتأسماؤهاعناغابتأخرى

كمقدمةالسطورهذهنكتبالتيالمسبوقةغيرالكبرىالمحاولةأما

الاستاذالجليلالعالمصديقناأنجزهالذيالعلميالعملذلكفهيلها،

التأليففيالنصوصبين"العلاقاتبعنوان،نبهانعرفاتكمالالدكتور

الببليوجرافيالعلمجديد"منهحبأنهالنفيمسلكتابهوصفهويحدد"،العربي

.("التكوينية

المكتباتعلمسماءفيجديدًانجمًايمثلالجهدهذاإنّوالحق

ويتكوَّن.وابتكارًا،وتعمقًا،وتحليلًا،ومحتوى،منهجًا:والمعلومات

فصلًا:عشراثنيعلىجملتهافيتشتملأبوابوثلاثةمقدمةمنالكتاب

البابفيواثنين،الثانيالبابفيوسبعًا،الاولالبابفيمنهاثلاثة

يغوصالتيالمباحثمنعددًاالواحدالفصلويضموالاخير،الثالث

الثمينة،بضاعتهعارضًاوعمقًا،وعرضاطولًاكيانهافيالمؤلف

وتحديداته،المبتكرةوتحليلاته،الجديدةوإضافاته،المتكاملةودراساته

اصطلحلمابالًايلقيلاالقارئيجعلما،المسبوقةغيرومصطلحاته

مقصدأنذلكوحجمًا،عددًاوالفصولالابوابباتساقتسميتهعلى

منه،جزءهيالذيمكانهافيالمعلومةوضعفييتمثلالجليلالمؤلف

المقصد.وبلوغالجوهربكمالعندهفالعبرة
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مصطحبين،الجليلالعالمهذاخواطرنَسْتَكْنِهأنذلكبعدولنا

نغفلألاعليناولكن،لقارئهالنفيسبحثهبهاقدمالتيالنصوصبعض

ناهزتطويلةلسنواتكمالالدكتورصاحبااللذينوالوقتالجهد

المكتباتعالمفيالفريدالكتابهذاتقديمإلىبهانتهتعامًا،الثلاثين

العربية.المكتبةإلى

عميقةقصيرةكلماتفيكتابهتقديمفيالجليلالعالميقول

اتصالية،ظاهرةبوصفهالتأليفبدراسةالبحثهذا"ينهض:نصُّهما

فيالمؤلفعليهايعتمدالتيالمقروءةالمصادردراسةعلىويركز

الذيللمؤلفالفكريبالإنتاحذلكوعلاقة،للتأليفالتكوينيةالمراحل

".الاتصالمنالنموذجهذافيالمرسلبدوريقوم

بين"منقائلًا:بمنهجهتعريفًاقارئهالمؤلفالاستاذويزيد

شكليوجد،المؤلفجانبمنالمصادرلاستخدامالمتعددةالاشكال

يتخذبحيث،محددةنصوصأونصعلىالمؤلفاعتمادهومتميز

تلخيصابهيرتبطأو،حولهالتأليفيدورمحورًابأكملهالنصمن

.إلخ"..تذييلًا.أواستدراكًاأومعارضةأوشرحًاأو

فيالامانةفإن،سريعةإشارةالمصادرإلىالمؤلفإشارةوبمناسبة

مئتينإلىرجعالمؤلفالاستاذبأنالقارئنذكّرأنتقتضيالسياقهذا

وأمامباشرًا،توظيفًاالكبيرهذاعملهفيوظَّفهاعربيًّامرجعًاوأربعين

المئاتبخلافوذلكأساسيًّا،مرجعًاعشرينبلغتفقدالاجنبيةمراجعه

والتأليفالنصوصعلاقاتلدراسةعينةاتخذهاالتيالمؤلفاتمن

العربي.

التعرفمنمزيدًانستوضحهالمؤلفالاستاذإلىأخرىمرةلنعد

وصِيغَتْابْتُكِرَتْ"وقد:قولهفيذلكيتبدَّىحيثومنهجهفكرهعلى

خاصةمصطلحات-القارئمعوأدبًاتواضعًاللمجهولمبنيهناالفعل-
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أشكالسبعةوتعريفاكتشافوأمكن،النَّصِّيالتأليفعلاقاتلوصف

العينة،واقعمنمستمدة-التأليفعلاقاتمخطط:أي-للببليوجرام

أيضًاويقول."والجدةوالتشويقالتعقيدشديدةتأليفيةاتصاليةنماذجتمثل

لانواعجديدًاتصنيفًايطرح"إنه:منهجهمفرداتمنبمزيدتعريفهافي

التصنيفهذاويتميز،العينةواقعمنمستمدًاالنصيالتأليفوعلاقات

".التأليفمنلائواعتصنيفولكنهللمعرفةتصنيفًاليسبأنه

تحديدمنمزيدًانبهانعرفاتكمالالدكتورالاشتاذالمؤلفويضيف

المحوريالنصِّيالتأليف"ويمثل:يقولحيثومقصدهوفكرهمنهجه

الدراسةهذهموضوعوهو،خاصةالقديمالعربيالتأليففيمهمةظاهرة

وتصنيفها،النصوصبينالعلاقاتأشكالمختلفمعرفةإلىتهدفالتي

القارئنظريَلفتثم.نماذجها"أهموإبراز،وخصائصهاأبعادهاوتوضيح

الاهمية:منكبيرجانبعلىيعتبرهامسألتينتوضيحأهميةإلى

هوبل،وحسبقديمةظاهرةليسالنصّيالتأليفأنأولاهما:

وحدها،العربيةالثقافةفيليس،ضروريواستمرارها،مستمرةظاهرة

الاتصالظواهرمنواحدةتمثلالنصوصإنحيث،الثقافاتكلفيبل

تتمثل،خاصةمداراتالاحيانبعضفيحولهاتتكونالتيوالمعلومات

نقدًا.أوانتقادًاأوشرحًامنها،النابعأوبهاالمرتبطالتأليففي

فذلك،العربيللتأليفتأريخًاليستالدراسةهذهأنوثائيهما:

بعضتُخضعالدراسةهذهولكن،الخاصةومناهجهطبيعتهلهآخرمجالى

بتصنيفالخروحأجلمنالاستقرائيةللدراساتكحالاتالتأليفظواهر

وتسمياته.خصائصهوتحديدالنَّصِّيالتأليفلعلاقات

عنالتأليفدراسةإلىالمؤلفالاستاذنيةاتجهتذلكوبسبب

عينة:وثانيهما،الكتبمنعينة:أولاهما:العينةمننوعينطريق

المؤلفين.من
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"النَّصّ"لهذاالجليلالمؤلفبينصحبةنعقدأنلناكانوإذا

عنوانه:الذيالفصلخلالمنالصحبةتلكمفتاحفليكن،النفيس

".وخصائصهمفهومه:"النَّصُّ

،الكتابفصولمنغيرهعنتميزهيعنيلاالفصللهذااختيارناوإن

الفصولأكثرمنلانهولكنبالتميز،جديرةعشرةالاثنيالفصولكلفإن

التأليفية.نوعيتهفيالجليلالسفرلهذاالعامةالطبيعةمنواقترابًاارتباطًا

بقوله:نبهانعرفاتكمالالدكتورالاستاذالمؤلفيستهلُّ

الإنجليزية-الدقيقةوبترجمتهابالعربيةيكتبها-،*ص!أالنصكلمة"تُعدّ

يذكرثم،وتعريفها"تحديدهاصعوبةمنبالرغماستخدامًاالكلماتأكثر

.البنيويالمفهوم-1:وهي،معناهامنللاقترابمحاولةفيمفاهيمعدة

والثقافيةالاجتماعيةالخصائص-3.للنصالاتصاليةالخصائص-2

.النصوصاستمرارية-5.الموضوعبطبيعةالنصعلاقة-4.للنص

النصبأنالقول"يمكن:المؤلفيقولللنصالبنيويالمفهومفعن

فيالكلماتمنبدلًاالمؤلفيستخدمهاالتيالعلاماتأوالكلماتهو

إيحاءأوفكرةنظرهوجهةمنتحمللكيمطبوعأومخطوطعملٍ

خلالمن-كرسالة-وجهتهاوتتحدد،ذلكمنتركيبًاأوإحساسًاأو

طريقعنتوثيقيةضماناتإلىآلنصيحتاجولذلكوبنيتها؛سياقها

نسبيًّا(،)ولوثابتةمحددةصورةفيوالبقاءالاستمرارلهليتحققتسجيله

وعدةنصوصعدةتصبحقد،للنصأوجهعدةهناكأصبحتوإلا

تثبيتفيالرغبةعلىللدلالةاستخدمتالتيالكلماتأدقومن،رسائل

هـ(".)-346المسعوديعنديردالذي"الكتاب"مبنى:لفظالنص

تجاوزنا"إذا:المؤلفيقولللنصّالاتصاليةالخصائصوعن

بخصائصهالإحاطةلان؛مقدسةصبغةذاالنصفيهايكونالتيالاحوال

الاتصاليإطارهفيالنصتناولناوإذا،البحثإطارمنأوسعوعلاقاته
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النموذجفيرئيسيةعناصرثلاثةمعالتعاملعلىنقتصرفإننا،كرسالة

الحالةهذهوفي.القارئ،النص،المؤلف:وهي،للقراءةالاتصالي

الكلماتمنكبنيةمغلقًايكونمابقدرالنصبأنالقوليمكن

وتشكيلالتفسيرطريقعنللتفتحقابلًايكونفإنه،العلاقاتأو

فييتمالإدراكأن:هيالمجالهذافيالحاكمةوالقاعده...المعنى

خبرتهضوءفيسيتمللنصالقارئفهمأنيفترضولذلك؛الخبرةضوء

عنداستدعاؤهايتمالتيالمعانيلتلكمصدرًاتعدالتيالسابقةومعرفته

الظروفكلوفي...النصفيالكتابةرموزعلىوالتعرفالمطابقة

منطوق:وهمامتضادينيكونالموإنمتقابلينعنصرينبينالتمييزيمكن

به".يُفَسَّرأويُؤَوَّلَأنيمكنماأو،النصومفهوم،النص

الدكتورالاستاذيشرجللنصّوالثقافيةالاجتماعيةالخصائصوعن

هنالكنجدثقافةأومجتمعأي"في:بقولهالخصائصهذهالمؤلف

أكثرهاأمَّا،وتوثيقهتدوينهعلىيُحرصبعضها،عديدةثقافيةعناصر

واللَّانصّ"،"النصمواجهةفيأنفسنانجدهناومنشفاهًا،فيُتَدَاول

الثقافةهذهتعترفحينمامعينةلثقافةبالنسبةأهميتهالنصويكتسب

".النصوصمنمجموعةمنثقافةأيمقوماتوتتكون.بمدلوله

الحضارةظلفيأنهمقررًاالمؤلفالدكتورالاستاذويستطرد

إلىويشير،النصلمؤلفمعينةشروطأوملامحتتضحالإسلاميةالعربية

تتضح"الاعيان"وفياتكتابتراجملبعضتحليليًّانموذجًا"كليطو"ذكر

وأنه،طفولةلهليستالحجةالمؤلفأنوهي،الشروطهذهبعضفيه

وعندماوخزنتها(.النصوصبحفّاظ:)أيبشيوخهيلتقيحينمايولد

أحدويصبح،النصوصبتبليغويقوممستواهمفييصبحشيوخهيجيزه

الجديد.وضعهتحددألقاببإضافةيتغيراسمهإنبل،الثقافةأعمدة

فيأنهالمؤلفالاستاذيذكرالموضوعبطبيعةالنصعلاقةوعن

كثيرفيالنصأنذلك،المعالمبعضملاحظةيمكنالمنهجهذا
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يوجدالقانونمجالوفي،الفنإماميعتبركانالدينيةالموضوعاتمن

وهي،"المتونعلى"الشرجمدرسةأو"النصالتزام"بمدرسةيسمىما

ويذكر،التقديسمنكبيربقدرالقانوننصوصتحيطفرنسيةمدرسة

الفكرتاريخفيبعيدةجذورًاالنصلهذاأنالمؤلفالدكتورالاستاذ

الإسلامي.

النصمجالفيذاتهاحدفيقيمةهوالنصثباتأنويضيف

أنهكما،الاحوالبعضفيالتشريعيالنصمجالوفيأولًا،الديني

ويعرض.معينةثقافةتتهددالتيالاخطارمواجهةفيذاتهاحدفيقيمة

اختلَّتإذاوالجماليةالفنيةقيمتهيفقدأنهفيذكرالادبيللنص!المؤلف

كالطبالعلميةالمجالاتفيوأما،الاديبأبدعهاالتيوصورتهبنيته

ذاته،فيللنصالاهميةأوالقداسةهذهنجدلافانناوغيرهاوالفيزياء

كثيرًاأنفيذكرالمؤلفالأستاذويمضي،محتواهفيأهميتهتكمنهـانما

القديمة،العربيةالثقافةفينسبيباهتمامحظيتقدالعلميةالنصوصمن

عليها.والردوالنظمكالتلخيصفرعيةمؤلفاتعنهاألفتكما

النصوصبعضتمنحالتيالعواملحصرالمؤلفالاستاذويحاول

عدةفيالتغييروقوانينالزمنوتجاوزوالبقاء،الاستمراريةعلىقدرة

تاريخيًّا،أوإخباريًّاكانإذاومصداقيته،النصقدسية:منهايذكر،عوامل

وأصالة،والإمتاعوالجمالية،والفكرةوالدلالة،الوظيفةأووالمنفعة

المنهج.

يأتيالكتابهذامؤلفعرفاتكمالالدكتورالجليلالاستاذإن

فصلكلويختتم،النفيسالكتابهذافصولمنفصلكلفيبجديد

العلماء،بعضعندجديدًايعدّ"النص"فمصطلحمجدد،أوجديدبمعنى

علىمحصورًايكونيكاداستعمالهوإنالاخر،بعضهمعندمجددًاويعدّ

علىالجليلالاستاذويؤكد،البلاغيينمنوقلةالببليوجرافياعلماء

لتأليفه.التاليةالارمنةأوزمانهسياقفيأصيلمصطلحأبدتعريف
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لفظيثوبفيالمعنىهذالنايسوقالمؤلفالاستاذكانوإن

ويفرق"،الاصلي"النصآخرحينوفي،"النص"ماحينفيفهوآخر،

بدلًاهنايستخدم"النص"مصطلحأنذلك؛الاصيلينالمصطلحينبين

ارتباطًاأكثرالجليلالمؤلفتصورفيالكتابلان؛كتابكلمةمن

"النصوأما،ذلكإلىوماوالتجليدوالكتابةللورقالماديبالشكل

النظريةالناحيةمنوهو،تابعةنصوصبعدهتُؤلَّفنصفهو"الاصلي

المتصلالسياقمنعزلهاأوانتقاؤهايتموببليوجرافيةتاريخيةلحظةيمتل

حصرأجلمنالاستقلالشديدةأوفارقةبدايةنقطةواعتبارها،للتأليف

انطلاقاتهفيرِسْلِهِعلىالجليلالمؤلفويمضي،للنصالتابعةالمؤلفات

الاصلي-النص:أي-النصهذاعلىيطلقأنيمكنأنهمُسَجّلًاالبناءة

الفاعل،والنص،المحركوالنص،الاولالنص:مثل،أخرىتسميات

ونقائهاصحتهابرغمتسمياتوهي.المحوريوالنص،الاساسوالنص

المصطلحاتإلىمنهاالمنطقعلميتبناهاالتيالمصطلحاتإلىأقرب

الببليوجرافية.

هذامنوالاخيرالثالثالبابعنالنظرنصرفألّاالخيرمنولعل

،الفائدةمنكبيرجانبعلىفصلينمنويتكوَّنالكبير،الاكاديميالعمل

علاقاتتصنيفهيكل:عنوانه-عشرالحاديالفصلوهو-أحدهما

حولعامةملاحظات:عنوانعشرالثانيالفصلويحمل،النصيالتأليف

النصي.التأليف

النصيالتأليفعلاقاتتصنيفعلىعشرالحاديالفصليشتمل

المنتظمةالعشوائيةالكتبعيّنةاستقراءخلالمناستنباطهاأمكنالتي

هذاويُطرحذاتها،للمؤلفاتوالفحصالمعاينةخلالومن،والعمْدية

المؤلف-للأستاذيزاللاوالكلام-وبذريمبدئيكأساسالتصنيف

مماأكثريتضمنأنالممكنمنوكان،والإضافةوالتعديلللتطويرقابل

،الإمكانبقدرواضحأدبيبسندالارتباطلولا،علاقاتمنموجودهو
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وغالبًا،التداخلكتيرة-المؤلفات:أي-بأنهاالقولالمؤلفويضيف

معالتلخيصتداخل:مثلواحد،عملفيعلاقةمنأكثرتوجدما

والاقتباسكثير،ذلكوغيرالاستدراكمعالشرحتداخلأو،التذييل

جدولًايقدمالمؤلفجعلالذيالامروالتقليد؟والنمذجةوالاستلهام

الدقيقةالجداولأكثروما-تداخلهبرغمواضحًاتأصيلًايتضمنتفصيليًّا

فيووضعهاواقتداربحكمةوتنسيقهابتأليفهاالمؤلفالاستاذقامالتي

يكون،تداخلهبرغمنقول!-الرائدالنفيسالجهدهذامنالمناسبةأماكنها

بيانه،استغلقأوفهمهاستبهميكونقدمالهليوضحالقارئنظرتحت

الاستاذمن-وغيرههو-استغرقأنةفيشكلا،نفيسجدولوهو

يذغيرإيضاحفيوتنسيقهتجميعهعلىيصبرلاجهدًا-المؤلفالدكتور

المستجدّالطرازلهذاومكانًازمانًاوعلمهوعقلهجهدهكَرَّسمَنإلالبسٍ

المعرفة.وسائلمن

بأنهالقولأسلفنافقدعشر،الثانيالفصلإلىبالحديثانتقلنافإذا

هذاومدلول("،النصيالتأليفحولطعامة"ملاحظات:عنوانيحمل

بعينهاقضاياحولللقارئدليلًامنهجعلقدالمؤلفالاستاذأنالعنوان

الكبيرالعلميالعمللهذاالخاتمةبمثابةوهي،انتباههوجلبتنظرهلفتت

تحتذُكرتوإنخاصةأهميةذاتاعتبرهابعينهاقضايافيهاسجل

نصُّه:ماصددهافيالجليلالمؤلفيقولولذلك؟عامةملاحظاتمسمَّى

سعيًا،النصيالتأليفحولالتاليةالعامةالملاحظاتتطرحأن"يمكن

قبل".منمفصَّلًاوردماوربط،جوانبهبعضتفهّموراء

قضاياعشرتشملالمؤلفالاستاذطرحهاالتيالملاحظاتوإن

بداوقد،ملاحظاتمسمَّى-وتلطفًاتواضعًا-عليهاأطلققدكانهـان

.القولمنمزيدإلىيحتاجمامعالجةإلىنعودثم،مجملةنطرحهاأنلنا

هي:العشروالملاحظات

والتمركز.المحورية-1
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.للنصوصالكاملالاستخدام-2

والملاءمة.الاستجابة-3

النصِّي.التأليففيوالإبداعالتكرارحدود-4

التأليف.تقاليد-5

الصنعة.وأصولالنصيالتأليفتكامل-6

.والنصوصللعلمالتراكميةالخصائص-7

وتطويرها.النصوصخدمة-8

النصي.التأليفعلاقاتمصفوفات-9

النصِّي.للتأليفالاتصاليالنموذج-01

وقد،أساسيةعضويةببليوجرافيةقضاياالموضوعاتهذهإن

شافيًاعلاجًانبهانعرفاتكمال!الدكتورالاستاذالجليلعالمناعالجها

هذاإلىبالاضافةتشكلالتيعشرةالاحدىالفصولفيمواضعهافي

تجعلهالعالِمطبيعةولكن،وإبداعوجدةسبقذاعلميًّاعملًاالفصل

مزيدإلىتحتاجقدبعينهاقضاياوأن،أنجزهالذيهذابعملهأنهيتخيل

حقهيوفهلمأنهتصورقدمايضمِّنهاخاتمةكتابةإلىفيعمد،الإبانةمن

عِقدُهميَنْتَظِمُالذينالاصلاءالامناءالعلماءكلطبيعةتلكالاداء،من

.الكتابهذامؤلِّفَالجليلَعالِمَنَا

وثائقبلووثيقةعقليةمتعةالجليلالاكاديميالعملهذاأنالحق

التأكيدمننوعهوإنما""الملاحظاتبهذهالكتابتتويجَوأن،علمية

ميلذاأجدنيوسوفوخصوصيتها،وجاهتهالهاالتيالقضاياهذهعلى

فيإيجابيةمشاركةالقضاياهذهبعضفيالجليلالعالِمِمشاركةإلى

والاتف!اق.الصحبةنطاق

الاستاذأثارهالذيوالملاءمةالاستجابةموضوعنظريلفتلقد

بعمقالقضيةهذهيعالجإنه.الثالثةلملاحظتهعنوانًاوجعله،المؤلف

ضروراتمنضرورةوالملاءمةالاستجابةبينالربطأنذلك؛ووضوح

91



مرتبطةالنصيالتأليفوعلاقاتأشكالأنيبدوحينالاصيلالمنهج

التعلمعمليةفيالتحصيلبتسهيليتصلمافيوخاصةمعينةبوظائف

فيالنصِّيفالتأليف،أخرىقرائيةعملياتفيالاسترجاعبتيسيرأو

وعلاقاتهأشكالهمعظموفي-المؤلفالأستاذلقولطبقًا-جوهره

مرتبطًا-أيضا-الشكلويبدو.محددةحاجاتخدمةعلىمنصبُّ

والشرحالتلخيصأنذلك؟توصيلهإلىالنصيسعىالذيبالمحتوى

عنتنفصلأنيمكنلاوغيرهاوالتدريجوالبناءوالتذييلوالاستدراك

الحديثعلوممجالفينجدهماوإن،المحتوىفيوالتأثيرالتأثر

واحتياجاتطبيعةوبينالتأليفوعلاقاتأشكاليينجوهريارتباطمن

.العلاقاتهذهأوضحمنهيالعلمهذاوشروط

خدمتالتيالنصِّيالتأليف،أنواعذلكعلىالامثلةأبرزمنهـان

فيوالتجنيساتوالتجريداتوالمستخرجاتكالاطراف"الحديث"علم

الاربعيناتحتى...والتلاثياتوالثنائياتوالوحدانيات،معينةموضوعات

تراجمفيوالتذييلاتوالتكملاتالترتيبهـاعادة،الحديثيّةوالمئات

ووسيطوجيزبينوالتدريجاتوالتهذيباتوالتلخيصاتوالزوائدالمحدِّثين

والتعديل.الجرحأحكامنطاقفييتمذلكأنننبهأنناعلى،ومطول

العتابيعمرابنبالإمامالسياقهذافيالمؤلفالاستاذويستشهد

الحسنبنلمحمدالحنفيةفروعفيالزياداتلكتابشرحًاألَّفحين

،كتابخمسمائةلحواليالمصريمنظورابنتلخيصوبظاهرة،الشيباني

معونقاءجلاءفيالموضوعهذاالمؤلفالاستاذأوفىوقد

العلماء.كباربأعمالالاستشهادات

يعالج-الخامسةالملاحظةوهي-التأليفتقاليدقضيةوعن

حضارةوصفيمكن"لا:بقولهوستربساطةفيالقضيةهذهالمؤلف

اتجاهوصفالممكنمنولكن،محدودةبكلماتقرنًاعشرأربعةذات

(".معينةاَثارلهكانتغالب
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لهاالمسلمينالعلماءعندالتأليفتقاليدأنالمؤلفالاستاذويقرر

المظاهرويسجل،سلبيةمظاهربعضلهاأنكما،كتيرةإيجابيةمظاهر

التالي:النحوعلىالإيجابية

.المعلوماتمصدرفيوالتدقيقالتوثيقعلىالحرص-1

المصدر.إلىالإشارةعلىالحرص-2

فيهتنتقلبَنَّاءٍإطارٍفيوالاستاذالطالببينالعلاقةتقنين-3

إطارٍوفي،الإجازةنظامفيوخاصة،والنصوصوالمنهجالخبرة

فضلًاالولاءذلكويُكسِبه،بشيوخهالطالبَبالولاءيربطأدبيأخلاقي

شيوخهمبذكرالعلماءاعتزازفيذلكويتجلى..تاليةأجيالعلىيفيصل

بأنواعها.الشيوخبرامجهيخاصةمؤلفاتفي

إليهينبهمافيتتجلَّىالتأليفأدبياتأنالمؤلفالاستاذويذكر

وإنصافبتأدُّبإليهموالإشارةالقدماءالعلماءاحتراممنخليفةحاجي

لسهوإماالاعذاروانتحال،تصويبأونقدموضعيكونأنعسىمافي

الوراقين.لتصحيفأوإنساني

عرفاتكمالالدكتورالاستاذأثارهاالتيالملاحطاتتلككانت

تأكيدبمتابةكتابهمنالاخيرالفصلهوبذاتهمستقلفصلفينبهان

الامينالدقيقالنهجهذاعلىبتأليفهالاضطلاعوعظمةالبحثلاصالة

فروعمندقيقفرعفيالاصيلللتأليففاتحةالكتابيُعدبحيثالرصين

العربي.التأليففرعهوالراقيةالإنسانيةالمعرفة

الشامخالجهدهذايقدم،عرفاتكمالالاستاذالجليلالعالمإن

والعلميالخُلقيتكوينهصحيحمنهوتواضعوفي،بهعُرفهدوءفي

التأليفوعلاقاتلانواعجديدًاتصنيفًايطرحإنه:فيقولوالإنساني

تصنيفًاليسبأنهالتصنيفهذاويتميز،العينةواقعمنمستمدًّا،النصِّي

التأليف.منلأنواعتصنيفولكنه،للمعرفة
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بتواضعالعلماء:مسربلأسلوبفيآخرموضعفيويقول

الظاهرةمعالتعاملوأنممهد،غيرجديدالدربأنيخفى"لا

حدودفيواحدباحثبهايحيطأنمنأكبروهيقِدمها،برغمجديد

والثقةتنمو،بذرةغرسفيالأملإلابالبدايةيغريولا،وخبرتهطاقاته

الاستشهادعلىالباحثجرأةيغتفرسوفمجالهفيمتخصصكلأنفي

(".بنصوصه

عطائهعلىنبهانعرفاتكمالالدكتورالجليلالعالمادلّّهحيَّا

التأليف،أدبمننطاقفي،الإنسانيةللمعرفةقدمهالذيالخصيب

العليادلّّهونسألالعلماء،وتواضع،المنهجوسلامة،العرضوأمانة

ورعايته.بحفظهيكلأةأنالقدير

الشكعةمصطفى!

الجديدةمصر

م12/7/5002الثلاثاء

صيءصيوصي!ى
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المقدمة

واستجابة،اتصالظاهرةبوصفهالتأليفموضوعالكتابهذايتناول!

وأصولآلياتظهرتذلكأجلومن،وثقافيةوتعليميةعلميةلحاجات

الإسلامي.-العربيالتأليففيالنصوصوتكوينالتأليفصنعةفي

ومعلوماتيببليوجرافيمدخلمنالدراسةهذهأجريتوقد

واتصالي.

اعتمادوهومتميز،شكليوجد،المختلفةالتأليفأنواعبينومن

حولهيدورمحورًامنهويتخذبهيهتم،ظهورهسبقكتابعلىالمؤلف

استدراكأوتذييلأوتهذيبأوتلخيصأوشرحشكلفيالجديد،كتابُه

إلخ....محاكمةأومعارضةأو

يمثلوهو،"المحوريالنصِّي"التأليفأسميهماهوالنوعوهذا

،عصورهمختلففيالإسلامي-العربيالتأليففياستمرتمهمةظاهرة

أنواعهبعضأنكما،الانحتىموجودةمظاهرهبعضزالتولا

لمسرحياتتوجدمثلًاالإنجليزيةففي،الاجنبيةالتقافاتفيموجودة

والصغار.للكباروتهذيباتملخصاتشكسبير

يمثلالإسلامية-العربيةالحضارةفيالكتبمنكثيروكان

موضعالكتابويُعَدُّ،السلالةوتحسينللتطويرقابلًافكريًا"مشروعًا"

والتكملةوالمعارضةوالتصحيحوالإضافةللتلقيقابلًا"أصلًا"الاهتمام

لتأليفه،تاليةعصورفيأوعصرهفيمؤلفونبذلكيقوموالاستمرار،

فيوالمتنوعالمتتابحالتأليفقَيْد"مدوَّنة"المهمالكتابهذاويظل
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المرتبطالتأليفوسشمريقصر،أويطولزمنفي،موصولةمدارات

فيمثاليةصورة(وتوابعه)الاصلالمؤلفاتمنظومةتبلغحتىبالنص!

النصوصبعضيتحولوقد."النص"عائلةشكلفيالاخير،ثبوتها

شكلالتأليفليأخذ،المؤلفاتحولهتدورمركزإلى"بدوْره("التابعة

والجديد.القديمتضمالتيالمتفارعةالشجرة

حول("والتمام"الإحاطةتحقيقإلىتسعىالمؤلفاتهذهوكانت

صحيححظيوقد،المجالاتمختلففيالامهاتالكتبمنعدد

مالكابنوألفية،حولهيدورمؤلَّفًاوتسعينأربعةبنحومثلًاالبخاري

الكشافعلىأيضاالمؤلفاتوكثرتمؤلَّفًا،وسبعيناثنينبنحو

،للبوصيريوالبُردة،سينالابنالطبفيوالقانون،للزمخشري

...وغيرها

،النصوصمنتوابعهبينالامالكتابأوالإمامالنصموقعوكان

"المعرفيبينتعادلفي،طلابةبينالاستاذموقعيقابل

."والسوسيولوجي

صنعةفيأسرارًاتخفيالإسلامية-العربيةالحضارةتزالولا

وتعقيداتها،وتداخلهاطلاسمهابعضأفكأنأحاول،وآلياتهالتأليف

والتعليمية.والعلميةالاتصاليةالوظائفمنمنظومةضمن

أشكالفيتتحققالحفظوظيفةنجدالمنالسبيلوعلى

،والصلاتالذيولفيالتغطيةمتابعةووظيفة،والمنظوماتالمختصرات

والحواشيالشروحفيوالفهم،الاستدراكفيالنقصوتكملةوالتصحيح

والمناقشةوالجدل،التهذيبفيالنصعلىوالسيطرة،والتعليقات

الاسترجاعومفاتيح،والمحاكماتالردودفيالفكريةوالمعارك

فيواستثمارهاالنصوصوتنمية،والكشافاتالاظراففيالنصوصمن

وفروعوفروعهالاصلعلىتتفارعالمؤلَّفاتوكانت،النصعلىالبناء
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والتشجير،التفارعمنالرابعةالرتبةإلىأحياناتصلحتى،الفروع

إلخ....والتركيموالتصحيحوالتواصلالتكاملوظائفلتتحقق

فيتمامًاجديدةوأشياءمجالاتبتقديمالكتابهذايتفردوربما-

ذلك:ومنأيضا،والعالميالعرنيالتأليفموضوع

وهي:،أنواعهوتمييزخصوصًا،والعربيعمومًاالتأليفتعريف-

المحوريالنصِّيوالتأليف،الوثائقيوالتأليف،الإبداعيالتأليف

التدوينمنللتأليفالعربيةوالجذورواحد(،نصعلىيرتكز)الذي

والتصنيف.

والإسلامية.العربيةالثقافةفيوخصائصهالمؤلفتعريف-

المختلفة.أشكالهوتمييزالنصتعريف-

فيجديدةوهي"،التكوينية"الببليوجرافياأسميتهانظريةطرح-

التأليفدراسةفيجديدًامجالًاتؤسسوهي،وتسميتهامضمونها

بُعدًاوتضيف،""التكوينيالببليوجرافيوالضبطالنصوصوعلاقات

وميدانيةنظريةبدايةوتقدم،المعلوماتوعلمالببليوجرافياعلمفيجديدًا

العربية.النصوصعلملتأسيس

النص،عائلةداخلالنصوصعلاقاتتمثيللوصفنظامابتكار-

وهي،11؟ة!""*!ع!ه:أسميتهالذي،"النصوصعلاقات"مخططهو

منهويتفرع،مرةلاولتركيبهاتمالإنجليزيةاللغةعلىجديدةكلمة

طاكا145-طح3س!3!هوله:سميتهأوقد"النصوصلعلاقاتالزمني"المخطط

المؤلفاتظهورفيالنصلتأثيرالزمنيالامتدادلوصفأيضًا،مرةلاول

.قرونثمانيةإلىالنصوصبعضتأثيربلغوقد،وتمثيلهعليهالمتفارعة

العربي.التأليففيالببليوجراممنأشكالسبعةوتسميةاكتشاف-

وابتكار،أصلينصعلىللنصوصالتفارععلاقاتتحليل-

وتسميتها.العلاقاتهذهلوصفجديدةمصطلحات
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وتحديد،النصِّيالتأليفمننوعًاستيننحوتحديدأمكنوقد-

الاتصاليةووظائفه،تأليفهفيالعلميالجهدوطبيعةنوعكلخصائص

النصي.التأليفمنالاخرىالانواعمعوعلاقاته،العلمية

الوطائفوجدولةالتأليفمنالانواعهذهتصنيفأمكنكما-

استخدامها.ونماذجلهاالمقابلة

التاليه:الرئيسةالخطوطفيالعربيالتأليفآلياتالكتابويحدد-

بأنواعها(.المقدماتفي)ويتمثلللنصالتمهيديالتأليف-

.(...والتهذيب،التلخيص:)مثلالنصتشغيل-

إلخ(....ونَظْمةالنصبيئةوتغيير،الترجمة:)مثلالنصتحويل-

بأنواعها(.الشروج:)مثلالنصمصاحَبة-

ومعارك،والاطراف،الكشافات:)مثلومحاورتهالنصخدمة-

إلخ....النصاحتواء-النصنمذجة-.(.النصوص

تكاملطاهرة:مثل،العربيالتأليففيمهمةظواهراستقراء-

.النصوصوتراكم،النصوصوتواصل،النصوص

فيالعلميللاتصالالسوسيولوجيةالخصائصبعضاستقراء-

علىالعلميالمجتمعفيالاجتماعيةالعلاقاتوانعكاسالعربيةالحضارة

فيذلكويظهر،العلميوالاتصالالتأليفوأشكالالنصوصعلاقات

عشر.الثانيالفصل

صياغتهاتمَّتالتيالمصطلحاتمنكثيرعلىالكتابويحتوي-

والمخطوطاتالمعلوماتوعالِم،للببليوجرافيرصيدًالتكون

،كثيرةأخرىومجالات،الادبوناقد،العلمومؤرِخ،والنصوص

والتزمين،،والمَوْسَعَة،والمَعْجَمَة،والتدريج،المجانسَة:ذلكومن

عنالبحثعلىالحرصمع،إلخ...الببليوجرافيةوالمُقَايسة،والنمذجة

.الحضاراتبينالحلقاتلوصلبالإنجليزيةلهامقابل
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عبقريتهابدات،"كتاب"حضارةالإسلامية-العربيةالحضارةتبدو

المحرككانالذي،الكريمالقرآنوهو،الدينيالنَّسقفيالاعلىبالمثل

استراتيجياتلديهأصبحالذي،التأليففيالفعالياتهذهلكلالاصل

الفكرحاجاتمنحاجةلكلالاستجابةديناميةعلىارتكزت،متطورة

مرويًّاكانسواء،الحضارةفيالنصأهميةإدراكوعلى،والتعليموالعلم

مكتوبًا.أو

مافيالإسلامية-العربيةالحضارةفيللنصالإخلاصتجلَّىوقد

لقيمةإدراكهامدىيتجلَّىوحيث،النصيالتأليفحول!الكتابهذايقدمه

وذاكرة،والاخلاقيةالمعرفيةالقيممخزنفهو،الإنسانيةالتجربةفيالنص

ثابتفالنص،والاجتماعيوالنفسيالعقليالتوازنوركيزة،الحضارة

الحقيقةتستوعبفهي،محيّرةجدليةتمتلكوالنصوص،متحركوالفهم

تتشكلالطاقةمثلوهي،والتعصبوالتسامح،والشروالخير،والخيال

وسجونالمنتصر،المبدعالعقلفيهايُحلّقفضاءاتأنهاكما،وتتحول

الاغبياء،علىوطاغيةللأذكياءخادموهي،المهزومالعقلفيهايُكبَّل

والجمود.والثورة،والواقعوالحلم،والبيئةالزمانتتجاوزوالنصوص

يَصِلوُنكانواالذين،السابقةالقرونمؤلفيمنكثيرعكسوعلى

المعاصرينمنكثيرًانجدووفاء،وتواضعمحبةفيسبقهابماكتبهم

يكوِّمبينما،ماديةأوتنافسيةلاسبابغيرهمعلىالتمايزعلىيؤكدون

النهبعلىيعتمدكتبهممنوكثير،لافتةتمايزاتتمثللاأعمالًابعضهم

الجهلزحامفيوالتخفي،والفكريةالمنهجيةوالهشاشةوالارتجال

.والادبالعلمفيرائعةإبداعاتباستثناء،والفوضى

مستوىإلىوصلماالعصورعبرالعربيالتأليففيهناكأنكما

لاسباب،الاسلافتراثحولضحلةمداراتفيالتكرارمنهزيل

فيالعبقريةمظاهرجانبإلىيقاسلاذلكولكن،مغلقتعليميمعظمها

التأليف.هذا
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أقدمهلاالفكر،وزهوةالعمرزهرةاستغرقالذيالكتابوهذا

الوعيأفقفييُدوِّيوتبليغ،هـانسانيحضاريكمشروعهـانماتَرَفًا،

إ!والحضاريالعلميوالإنجاز

علمتطويرأجلمن،يطرحهماينجزونوقوميوميأتيأنبدولا

النصوصلكلالشاملوالحصر،التكوينيةوالببليوجرافياالعربيةالنصوص

وتوابعهوآبائهوأجدادهبعائلتهالنصيربطشاملببليوجرامفي

توضعسوفوحينئذ،المعلوماتتكنولوجيامنمستفيدًا،النصوصمن

خريطةوتتجسد،الإنسانيةالحضارةقلبفيالإسلاميةالعربيةالذاكرة

بنائها.فيأسهمالذيوالتأليفوالذكاءللعقل

الاستاذعصرناعلّامةإلىوالعرفانبالشكرأتقدمأنهوختاموخير

ومناقشته،الكتابمخطوطبقراءةشرفنيالذي،الشكعةمصطفىالدكتور

موضوعفيالتأليففيوالريادةالسبقصاحبوهو،الكريموبتقديمه

العلماءعندالتأليفمناهج:كتابهفي،وتاريخيمنهجيمدخلمن""التأليف

والإنشاء،والكتابةالتدوينلنشأةفيهأرّخالذي،الادبقسم-العرب

وإبداعهم.مؤلفيهاوتميُّزالعربيالادبوموسوعاتمؤلفاتوتطور

الذيالحلوجيالستارعبدالدكتورالاستاذإلىبالشكرأتقدمكما

فيالزمنمنعقودمنذوصاحبهالنصهذامعمتمرحوارفيكان

الطيبة.الدائمةوالصداقةالجامعةرحاب

علىمحمودوابنيآيةوابنتيمباهجزوجتيإلىالشكرأهديكما

..الكريمةومساعداتهمصبرهم

...الموفقواللّّه

!جمهـ!ربهير%ايك!

مصر-لجيزةا-كتوبرأ6ينةمد

م6002يوليو/تموزأول
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ل3لأاب!لباا

والتعريفاتالمداخلى

:فصولثلا"نةوفيه

النصِّي(.)التاليفومجالهالكتابموضوع:الأولىالفصل

والعيِّنة.المنهج:الئانيالفصل

.النصوصلعلاقاتالوصفوأدواتالتنظيريالاطار:الثالثالفصل
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الأولىالفط

ومجالهالحتابموضوع

النصِّي()الظليف

مباحث:أربعةوفيه

التأليف.تعريف:الأولالمبحث

.المحوريالتصِّيالتأليف:الثانيالمبحث

البحث.اختياروظروفأسباب:الثالثالمبحث

.الموضوعفيالسابقةالدراسات:الرابعالمبحث
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1ا،والمبحث

الظليفتعريف

جوانبعنبالحديثالكتابهذايبدأأنقبلالضروريمن

التأليفعبقريةورغم،بالتأليفالمقصودنحددأنالعربيالتأليفمن

فييستحقهماينللماصطلاحيًّاتعريفهفإنالعربيالتأليففيوفنونه

كانكما،المعاصرةأوالتراثيةالعربيةالببليوجرافيةوالمراجعالكتابات

حاجيأشاروقد،واضحغيرهائمًاالعربيةالمعاجمفياللغويتعريفه

.عابرةإشارةالتأليفإلىغيرهوقليلخليفة

تصوراتوعملهمذهنهمفيكانالعلماءهؤلاءبأنيقينيورغم

هذامصطلحاتمنوغيرهاوالتدوينوالتصنيفال!أليفلحدودواضحة

يعرفهماتعريفالعالمعلىيهوّنانقدوالتمكنالإلففإن،المجال

وتأصُّلالمهارةورسوخالمعنىذيوععلىاعتمادًاويمارسهويتقنه

يوضحلمكما،صنعتهأسرارشرجإلىالصانعينتبهلاحيث،الصَّنْعَة

صنعها.كيفالاهرامصانع

التاليفتعريف

للدلالةاستخدامًاالكلماتأكثرالعربيةاللغةفيالتأليفكلمةتُعدُّ

تترادف-أحيانًا-كانتكما،وإيجادهوالفنيالفكريالإنتاجتكوينعلى

الكتابنشأةمعمبكرًانشأتالتي"التصنيف"مثلأخرىكلماتمع

الإسلامية.العربيةالحضارةفيوالتأليف

الاشتغالبدايةفيالعربيالعقلأننلاحظأنالمهممنولكن
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اعتبروقد،التصنيفهوالتدوينبعدبهيقومماأنميَّزقدوالفكربالعلم

جمعأو،المدوناتأوالسننأوالجوامعكتبفيالنبويالحديثجمع

الكتاب"مصنّف"يجمعهامنعلىوأطلقتصنيفًا،لغويمعجمفياللغة

المعانيويبوبويحلليعملالاحوالهذهفيلائه؛مؤلفهوليس

ومفرداتنصوصهيبل،خلقهأوإبداعهمنليستالتيوالالفاظ

التصنيفكلمةتعنيهمابكلوتصنيفهابخدمتهايقومعليةسابقةوألفاظ

إلخ....الخاصثمللعاموترتيبللمتشابهجمعمن

بشكلوالتصنيفالتأليفبينهـ()-6701خليفةحاجيميَّزوقد

التأليفأما،مميزةأصنافًاالشىءجعلهو"التصنيف:قالحيثموجز،

")1(.الأنواعبينالتمييزمع،الكلامبينالالفةإيقاعفهو

المعانيعلىليحافظالنصوصويرتبيخدمالتصنيفأنهناويبدو

الكلماتفيالتصرفحريةفيشملالتأليفأمابألفاظها،محتفظًا

التوحيديحيانأبيكتاباتفيشائعًاالمفهومهذاوكان،والصياغة

ليؤلفالكلماتبجمعيقوممنهوالمؤلفأناعتبرحيثهـ(،414)-

غيرها)2(.أوعلميةأوأدبيةأعمالًالينتجوينظمهابينها

بلبُعدًااصطلاحيًّا،العربلسانفيالتأليفلفظةتأخذولم

ببعض،بعضهوصلتُإذاالشيءألَّفتُمن"التأليف:بقولهلغويًّاتناولها

(")3(.الكتبتأليفومنة

الكثيرةالاشياء"جعلبأنهالتأليفهـ(،816)-الجرجانييعرّفكما

الواحد")4(.اسمعليهايُطلقبحيث

16/35."المقدمة"،:الظنونكشف)1(

4.صه،الثقافيةآلحياةألفاظالشذر،صالحطيبة)2(

)ألف(.:مادة،العربلسانمنظور،ابن)3(

05.ص،التعريفات،عليمحمدبنعلي،الجرجاني)4(
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تمماخلاصةيشملللتأليفمحددًاتعريفًانضعأنويمكن

الببليوجرافيبمصطلحهوالتأليف،القديمالعربيالتأليفمناستقراؤه

يلي)1(:كما،الحديثوالادبيوالمعلوماتي

ط"لهاكاا330أط)9:هماكلمتينالإنجليزيةاللغةفيالتأليفيقابل-1

.(5هول309أأ،هث!و)

فيفنيأوأدبيأوعلميعقليعملأيوضعهووالتأليف-2

والإحسالس.التذوقأوللفهمقابلةصورة

المشاهدةأوبالقراءةاسترجاعهيمكنمسجلشكلوفي-3

إلخ....اللمسأوالسماعأو

من:تُحصىلاعناصرإتمامهفيتتعاونتركيبيعملوهو-4

،والخيال،والإحساس،والتأمل،والاتصال،والتحصيل،الثقافة

لتركيب،وا،لتطويروا،لتعديلوا،لبرهنةوا،لرأيوا،لنقدوا،لتحليلوا

وكذلك،الشاملةالنظرةأوالتنظيرإلىالجزئيةالمسائلمنوالانتقال

الجزئية.المسائلإلىالشاملةالنظرةمنالانتقال

والعناصر،والإبداعالابتكارعناصرالتأليففيوتدخل-5

العرضوأسلوب،المضمونفيوالتشكيلوالتنظيموالعاطفيةالفكرية

مفرداتأو،والمعانيالالفاظذلكويشمل،الفنيأوالادبيأوالعلمي

والموسيقى.والنحتالرسمفيالفنيالتعبير

التشكيليةبأنواعهاوالفنونوالمعرفةالفكرمجالاتكلويشمل-6

والتعبيرية.

)1(آنظر:

)التأليف(.57.ص،آلادبيالمعجمآلنور،عبدجبور-أ

.()التأليف.94ص،الادبمصطلحاتمعجم،المهندسوكاملوهبةمجدي-ب

ولء.1ع40،ط.ول.+ء13،4033أ؟.ك!301ثا.!15.كاأول"ط5؟3اط9).-ج
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الشخصي،وتعبيرهوتفكيرهورؤيتهبالفردمرتبطوالتأليف-7

عنمسؤول33!!1!ولهعهطأول*فردمؤلفإلىيُنسبعملعنهوينتج

فيالذاتيالجانبفيهويبرز،للعملالفنيأوالفكريالمحتوى

أكثرفيهيشتركأنويمكن،والاصالةوالإبداعالابتكارأوالتفكير

مؤلف.من

الموسيقىمؤلفينتجهما،الاوسعمفهومهفيالتأليفويشمل-8

إلخ(،...والمصمِّموالمصوروالنحَّات)الرساموالفنانحول51س!3309

محدد.بشكلابتدعهالذيالعملإليهيُنسبأنيمكنمنوكل

عنالمؤلّفتمييز-بحتنظريأساسعلى-يتمماوعادة-9

والمصنِّفول!3"،533،كااوالمترجِم،س!534،أوالمحققالمحرِّر

المحتوىعنمسؤولًاهؤلاءمنأييكنلمإذا،إلخ..ص!41ءولهء.3

الإعدادأوالتجهيزعناصرفيهاتمتزجالاعمال!هذهولكن،الفكري

بلغةأونفسها)باللغةآخرشخصلإنتاجوالتقييمالنقدأوالمعالجةأو

الخاصةوالقراءةوالإبداعوالاجتهادالذاتيالتصرفبعناصر(،أخرى

وهذهالتأليفبينالتداخليحدثقدوهناوالتفسير(،الرؤية)أوللنص

والمعالجةالفرديالإبداعبينالتداخلأو،التأليفيالعملمنالانواع

إلخ....التحريريةأوالتنظيميةأوالتوثيقية

الفرديوالتميزالمواهبأوبالمَلَكاتالتأليفلارتباطونظرًا-01

الكتابةظهورعلىوسابقًاقديمًاالتأليفكانفقد،الإبداعيةوالدوآفع

مؤلفونالعصورأقدممنذوالحكاياتالاساطيروصُنَّاعفالشعراء،والكتب

والتسجيل.الكتابةيدركوالمولوحتى

أدبي،لعملالاصليالكاتبهوطأول!()53المؤلفإن:والخلاصظ

بخبرةيكتبمنأو،آلصانعأوالمبتكر،أو،المبدعوهو،علميأو

النص.محتوياتعنمسؤولًاويكون،ومهارة

36



الكتابةحضاراتعلىسابقالتاليف

بشكلخلالهمنيقومعقلينشاطلهإنسانأيبأنالقوليمكن

كما،والطبيعةللمجتمعمعايشتهعندوتفسيراتتصوراتبتأليفبآخرأو

الأساطيرفيوالإلسهامالنثروقولالشعرنظمإلىالناسبعضيصل

التأليفيشكلقدمماالعصور،عبرالمتواترةوالامثالوالحكايات

باعتبارهالتأليفتسميةذلكعلىأَطلقتُوقد،النهائيةصورتهفيالجماعي

كلفيذلكحدثوقد،الإبداعإلىيصلقدالشخصعنذاتيًّاتعبيرًا

كاتبة.أوأميةكانتسواء،والمتقدمةالبدائيةوالمجتمعاتالحضارات

القديمة،مصرفيأفكارهمكتبوامبدعونمؤلفونظهروقد

وغيرها.وإيرانوالصينالنهرينبينماوحضارات

الإسلامقبلوالنثرالشعرتاليف

الشعرمجالفي،الإسلامقبلالعربمجتمعفيذلكحدث

كتابةعندحدث)مثلمانادرًاإلايدوَّنلمكانهـان،والخطابة

لانه؛صاحبهتأليفمنيعتبرللشعرديوانأومجموعةوأيالمعلَّقات(،

مكتوبًا.أومرويًّاكانسواء،وإبداعهورؤيتهذاتهمننبع

شملوالتصنيفالتدوينالإسلاميالعربيالمجتمععرفوعندما

فيوالحكاياتوالامثالوالخطابةالشعرفيالتأليفموروثذلك

.والإسلامالجاهلية

العربعندالتاليفمراحلتطور

الإسلامية-العربيةالثقافةنشأةمنذالتأليفمراحلتتبَّعناإذا

التالية:المراحلنرصدأنيمكننا،المكتوبة

بدايةفيالشفهيةالمرحلةفيوالسماعوالحفظالروايةأولًا:
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المحدِّثون-نزولهفورالقرآنحفاظ-والانسابالشعر)رواة:الإسلام

(.النبويبالحديث

والفقهالسيرةتدوين-الكريمالقرآنتدوين:التدوينظئيًا:

الصحفومنالرواةمنوالتسجيل)الجمعوغيرهاالنبويوالحديث

(.المتفرقةوالكتابات

الشفهية،والرواياتالمدونةالنصوصتبويب:التصنيفظلثًا:

ويسمل:

الهجائي،الترتيبأو،والأبوابالموضوعاتبحسبالتصنيف-أ

والادبوالتاريخوآلسيروالتفسيروالفقهالحديثفيآلطبقيأو

والمعاجمالموسوعاتوصناعة،وغيرهاوالتراجمالظبقاتوكتب

.الكبرى

مثل:،الصحابةمنالحديثرواةأسماءبحسبالتصنيف-ب

الزمني.الترتيبأو،التراجمفيالاشخاصأسماءأو،حنبلابنمسند

مثل:وتكملتها،وتنقيتهاالمصنفاتلخدمةعلميةأعمال-ج

إلخ....والتهذيباتوالمستخرجاتالمستدركات

بالتحريرالترجماتوخدمة،الاخرىاللغاتمنالترجمةرابعًا:

والتلخيص.والمعارضةوالمناقشةوالتعليقوالشرحوالاستدراك

الشعرفيالفرديةوالمسؤوليةالإبداع:المكتوبالتأليفخامسًا:

إلخ،...والجغرافيوالتراجميوالتاردخيالعلميوالتأليفوالمقالات

إلخ....والتاريخوالفلسفةوالعَروضاللغةفيوالتنظيروالنقد

)1(:المراحلهذهلأهمعرضيليماوفي

آلتأليف،تعريف،نبهانعرفاتكمال:كتابفيبالتفصيلالمرآحلهذهانظر)1(

الطبع.تحت
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:والسماعوالحفظالروايةلًا:أو

نظمًا،أونثرًاالاَخرينعنشخصينقلأنهي)1(:الشفهيةالرواية

منالعربرواةينقلهمافيالحالكانتكما،كتابةوليسمشافهة

والحكاياتالانسابرواةومنالبواديفيالاعرابومنالشعراء

فيالإسلامقبلالعربوسيلةالشفهيةالروايةوكانت.وغيرهاوالتواريخ

الروايةهذهتحترفوكانت،الخَلَفإلىالسَّلفمنالفكريتراثهمنقل

ناطقةدواوينيمثلونرواةأوراويةشاعرلكلوكان)2(،الناسمنطبقة

متحركة.

جانبإلى،الحفاظمنطبقةحفظتهالكريمالقرآننزلوعندما

مكتوبًا.تدوينهتمحتىالكتابةموادمنمجزأةقطعفيكتابته

أهميةوالسماعللروايةظلتبعد،مافيوالتصنيفالتدوينورغم

فيوالإسنادالروايةصورةحفظتالتيالكتبتسانده،التعليمفيبالغة

العلم.منمتعددةمجالاتفيمكتوبةصور

لتدوين:ا:نيًاثا

آخر،تسجيلنظامإلىتسجيلنظاممنمعيننصنقلهو

عندماحدثمثلما،عادةمنطوقةلكلماتالمكتوبالتسجيلوخصوصًا

.مكتوبنصإلىوالرواةالحفاظذاكرةمنالشفهيةالرواياتالعربنقل

ط816)-الجرجانيويُعرِّف،والترتيبالجمعالتدوينويشمل

التشتتأوالتفرقعكسوهو،البعضمنالبعض"إدناء:بأنهالتدوين

")3(.الاختلاطأو

)1(

)2(

)3(

.اءعه1،41ء3"ولهوأولحه1أ!33ء،1ولها=لشفهيةآيةلرواآ

.01صه،العربيةآلمصطلحاتمعجم،المهندسوكاملوهبةمجدي

،ء؟ث!!كثا4!ءول:أول4،س!344!ولهلاهمص!114لا-4!3،3،+!".5769

93



التاريخفيالمعلوماتظواهرأهممنالكريمالقرآنتدوينويُعد

(ص13)-بكرأبووبدأه!ي!هالرسول!وفاةبعدحدثوقد،والإنسانيالعربي

الكتاباتمنالقرآنجمععندماهـ(،)-23الخطاببنعمرمنبوصية

عفانبنعثمانعصرفيالتدوينواكتمل)1(،الحفاظقراءةومنالمتفرقة

بالحفظمغرمينكانوابل،قبلمنالتدوينيعرفونالعربيكنولم

قبلالامثالوبعضالشعرقصائدبعضدوَّنتماونادرًا،الشفهيةوالرواية

)2(.الإسلام

بعدالتدوينظاهرةتطورتالهجريالاولالقرنمنتصفومنذ

وتدوين،والمغازيالسيركتابةوبدأت،القرآنتدوينمنالانتهاء

الجرهميشريهلابنكتابينفيوالعجمالعربملوكحولالروايات

التفسيروتدوين")3(،الماضينالملوكو"أخبار،""الامثالوهماهـ(67)-ح

هـ()4(.101)-جبيربنومجاهدهـ(،09)-الرياحيتفسيرمثل

كانالعباسيالعصروأوائلالامويالعصرأواخرمنذالحقبةوفي

نظمفقد،البلدانفتوجفينشاطهميشبهالتدوينفيالعربنشاط

الجهلتغزوفرقةكل،الجيشفرقمثلفرقًاأنفسهمالعربالعلماء

والحديثللغةفرقفكانتلنظامها،وتخضعهاناحيتها،فيالفوضىأو

(.إلخ)ْ...والكلاموالنحو

التدوين.فيخاصباهتمامالنبويالحديثوحظي

38.ص،العربالعلماءعندالتأليفمناهج،الشكعةمصطفى)1(

37.ص،آلسابقآلمرجع)2(

51.ص،آلسابقالمرجع)3(

1/427.،آلظنونكشف)4(

33.-1/32،العربيآلمعجمنصار،حسين)5(
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)1(:مراحلبئلاثمرَّوقد

الحديث:كتابة-1

فيالتابعينوأوائلالصحابةعصرفيالاحاديثسجلتفقد

شخصي،بشكلذلكوكانالجزء،أوبالصحيفةسُميتصغيرةكراريس

هـ(65)-العاصبنعمروبنادلّّهعبدهوالحديثدوَّنمنأولأنورُوي

هـ(131)-المنبهبنهمامجمعكما"الصادقة"،سمَّاها:صحيفةفي

"الصحيحة".:سمَّاهاأخرىصحيفة

الحديث:تدوين-2

الاولالقرنمنالأخيرالربعفيالمتفرقةالكتاباتجُمعتفقد

الشفهية.الرواياتجانبإلى،الهجريالثانيالقرنمنالاولوالربع

الديث:تصنيف-3

المدونة،للاحاديثالمنهجيالتنظيمبدايةالمرحلةهذةشهدت

ذلكوبدأ)2(،الصحابةأسماءحسبأو،الفقهيةالابوابحسبسواء

هـ(،917)-مالكالإمامجاءثمهـ(،124)-الزُّهريمسلمبنمحمدبمحاولة

مدوَّناتواكتملت،حديثألفثلاثينحواليليجمعهـ(241)-حنبلوابن

.الهجريالثالثالقرنفيالجامعةالستةالكتبفيالحديث

العلوممنوغيرها،والادبالتاريخيةالمدوناتتدوينواستمر

والعقلية.النقلية

الكتب:تصنيفثالثًا:

هذامنللاستفادة،للتدوينالتاليةالمرحلةهوالتصنيفكان

.911-1/118،العربيآلتراثتاريخ،سزكين)1(

.911ص،آلسابقآلمرجع)2(
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لفظةالعربالعلماءاستخدموقد،العلممنالمنظموغيرالهائلالمخزون

ونوعيةالعلميالجهدطبيعةعنللتعبيروأمانةدقيقبوعي"التصنيف"

هذهأصول!منعليهيتفقونلماتعريفهمأنرغمبها،اشتغلواالتيالكتب

السيوطيعندوضوحًاأكثرهاوكان،محدودةكلماتمجردكانالصنعة

لكلمةكمرادفأحيانًاتستخدمالتأليفكلمةوكانت،خليفةوحاجي

نأ:تعني؛."..فلان"تصنيف:القولعلىالعلماءتركيزولكن،تصنيف

آلحديثفيصنفواعندماأذهانهمفيواضحةكانتوالخصائصالحدود

الكتبهذهمحتوىلان؛وغيرهااللغويةوالمعاجموالفقهوالسيرةوالتفسير

به.ويشتغلودنيخدمونههموإنماتأليفهممنليس

التصنيف،طبيعةغلبتالنصوصدورزادكلمابأنهالقولويمكن

فيالحريةدرجةبالتاليوغلبت،التأليفطبيعةغلبتالمؤلفدورزادوكلما

تحتويه.لماوالمناقشةوالجدلوالاعتراض،والافكارالنصوصمعالتعامل

يلي:مافيالتصنيفخصائصنميزأنويمكن

المصنفة"فالكتب،عليهآلسابقينبأقوالالمصنِّفاشتغال-1

والرواياتالنقولعلىأساسًاتقوملائهاغيرها")1(؟إلىمضطرة

مصادرها.إلىالمنسوبة

أعمال!منوالمقتبساتوالاقوالالحقائقبتجميعالمصنِّفيقوم-2

أصنافًا"وجعلهاالطرقمنبطريقةوترتيبها،مختلفةوأدبيةوعلميةدينية

)2(
."مميزة

علىبالاطلاعللتصنيفالعالميتأهلأنالضروريمنكان-3

)3(.العلمحقائق

2/1427.،آلظنونكشف)1(

1/35.،المقدمة،الظنونكشف)2(

-،القاهرة،إبراهيمعليمرزوق:تحقيق،التأليفباَدابالتعريف،السيوطي)3(
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الائمةكلاممختلفومعرفة،والمراجعةالتحقيقفيالاجتهاد-4

)1(.والضعيفوالصحيحاختلفوآومافيهاتفقواوما

عنوالبعدوالإيجازالعبارةوضوجمعيصنفهماتهذيب-5

أصلهاوذكرالنصوصشرحالتصنيفوشملالركاكَة)2(،أوالاستغلاق

علىذلكيقتصرولم،الاحيانمنكثيرفيالإسنادمنسلاسلفي

.الاخرىالمجالاتشملبل،فقطالدينيةالنقول

يلي:كماالمصنفعليهايعتمدالتيالمصادركانت-6

حتىتبويبدونبالجمعغالبًاتتسمالمدوناتوكانت،التدوين-أ

حفظمنهاالاساسيالهدفكانفقد)3(،الهجريالثانيالقرن

التشويه.أوالخلطأوالضياعمنالنصوص

الموثوقةالمصادرومن،المصنفأساتذةمنوالسماعاتالروايات-ب

تصنيفه.يعيدثميحفظهرصيدًايكوِّنمما،الرواةمن

مراحلهفيللتدوينالعامةالصفةهوالجمعكانأنوبعد-7

بظهورواكتملنضجحتىفشيئًاشيئًاويتنوعيتطورالتصنيفأخذ،الاولى

والمستخرجاتوالجوامعوالسننوالمسانيدوالمصنفاتالموطاتكتب

مافيللحديثالرئيسةالمصادرالكتبهذهأصبحتوقد،والمستدركات

تأليفها)4(.فيالعلماءمناهجوتنوعتبعد،

التصنيفبهتأثرنموذجًاالحديثفيالتصنيفمناهجكانت-8

18.ص،م8591،الإسلاميالترآثمدت-

السابق.المرجع)1(

آلسابق.المرجع)2(

المكتب،دمشق،كتبه،بلاغتة،مصطلحة:النبويالحديث،الصباغمحمد)3(

.4صه،م7791،ميلإسلاا

المعرفة،دار،بيروت،الحديثفهرسةعلم،المرعشليالرحمنعبديوسف)4(

14.صهـ،6014
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فقدكبير،حدإلىالعقليةوكذلكالنقليةالعلومبقيةفيالتأليفوكذلك

وغيرها.اللغةومعاجموالتاريخوالتراجموالسيرةوالفقهالتفسيربهتأثر

والرسائل.الكتبإنتاجالتصنيفشمل-9

مسؤوليةنسبةتغليبعلىيعتمدللتأليفتعريفناكانوإذا-01

أمانةعلىيعتمدكانالتصنيففإن،يكتبعماالشخصيةالمؤلف

والمصادر،الرواةمنبسلسلةوإسنادهاالنصوصعرضفيالمصنف

المقابلهو،المصنفلدىالذاتإنكاروكان،الشديدةوالموضوعية

أعمالًاكانتالمصنفاتمنكثيرًاأنرغم،للمؤلفالشخصيةللمسؤولية

مثلواحد،شخصإنتاجمنيكونأنالمذهلمنوإبداعًاهائلة

مثلًا.والسيوطيمنظورابن

العلماء:منكثيرعندوالتأليفالتصنيفجودبينالداخل*

أصحابالموسوعيينالعلماءكبارمنالمصنفينمنكثيركان

نظرهموجهاتلهموكانت،المختلفةوالعلمالادبفنونفيالفضل

كانولذلك،يصنفونهاالتيللنصوصوفهمهموتحليلهمواجتهاداتهم

ونظر،وتحليلاجتهادمنهؤلاءويؤلفهيبدعهمامعيتداخلالتصنيف

الإعدادفي"برامج")1(أوتحتيةبنيةتمثلكانتالتيالعبقريةجانبإلى

.للنصوصالمنهجيالترتيبفيوالابتكار

العربية:الثقافةفي""الكاتبالمؤلفظهوررابعًا:

وقتمنذالعربيةالكتبمنكثيرفيالتأليفخصائصتوافرت

كتابذلكأمثلةومن،مصنفينوليسوامؤلفينأصحابهاويعتبرمبكر،

ذاكرةفيتختفيوهيعصرنافيآلكمبيوترببرآمجآلتحتيةآلبنيةهذهتشبيةيمكن)1(

المتحكمةآلترتيبنظممثلًاكانتوهكذآ،آلتشغيلفيتتحكمولكنهاآلحاسب

إلخ....بأنوآعهاالحديثكتبأوالترآجمأوالطبقاتأواللغويةآلمعاجمفي
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خليفة:حاجيقوللهوصفوخيروالنحو،اللغةفيهـ(018)-سيبويه

سيبويهوكتاب،غيرهاإلىمضطرةالعلومفيالمصنفةالكتب"إن

واضحة،شخصيةذا"كتابه"فيسيبويهوكان)1(.غيرهإلىيحتاجلا

آراءمنصائبًايراهماويرجح،العربمنسمعهمايستوعبوكان

كتابهوشمل،والفروعالقواعدلاستنباطكثيرًاالقياسويستخدمالعلماء،

اعتمدوقد،وصناعتهوالشعروالبلاغةوالتجويدالقراءاتفيأحكامًا

حبيب،وابنهـ(،175)-أحمدبنالخليلمثلسبقوهمنتأليفعلى

والتنظيربالإبداعقامبل(")2(،غيرهأقوال"يصنفكتابهفييكنلمولكنه

والتأليف.

مؤلفًاكانولكنهالكتبيصنفأحمدبنالخليلأستاذهوكان

الترتيبأبدعوحينما،تقنينهاأوالشعرأوزانتأليفأبدعحينماأيضًا،

اكتشاففيأبدعوحينما،العينبحرفوبدأهاالعربيةللحروفالصوتي

فهو"،العين"معجمفياللغةلالفاظتجميعهأما.الكلماتتقاليب

والتصنيف.التأليفمعجمهفياجتمعوهكذا،تصنيف

يضعمنليعني"المنشئ":لفظالتوحيديحيانأبواستخدموقد

يقرنالتوحيدينجدكما،المبدعالمؤلف:أي)3(؛والمؤلفاتالكتب

الاعمالبتأليفوكذلك،الادبفيوالرصفبالنظمالتأليفلفظة

بينالتفاضلأصبحعندما"التأليف"كلمةارتقاءونلاحظ،وغيرهاالعلمية

")4(.والمؤانسة"الإمتاعكتابهفيذكركماتأليفًا،يسمَّىالبلغاء

1427.-2/1426،الظنونكشف)1(

السابق.المرجع)2(

،التوحيديحيانأبيمؤلفاتفيآلثقافيةآلحياةألفاظالشذر،صالحطيبة)3(

4.079،صه

2.132/،وآلمؤانسةآلإمتاعإلىوآلإشارة،29ص،آلسابقآلمرجع)4(
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المباشرالتأليفنجد،الإبداعفيالسابقةالمجالاتجانبوإلى

والرياضياتالعلم:التاليةالمجالاتفيالمؤلفذاتعنالمعبر

عنوالمسلمونالعربالمؤلفونعبرعندما،الذاتيةوالسيروالفلسفة

لماالعيانشهودوكتابات،داخليفكريوصراعومعاناةذاتيةتجارب

عيانشاهدكانالذي،للصوليالوزراء""تاريخمثلبأنفسهمشاهدوه

وكذلك،الصليبيةالحروبعنشامةأبوكتبهوما)1(،الحوادثمنلكثير

ظهروقد،وتجاربهمالمؤلفينمشاهداتوصفتالتيالرحلاتكتب

سبقواالذينوالكُتَّابالشعراءمن"الاوائل"حولبالتأليفالاهتمام

وذلكموجودًا،كانمافيالتجديدأووالإبداعالابتكارإلىغيرهم

مؤلفين،يعتبرونوهؤلاء)2(،وأفضلأجملبشكلصياغتهأوبسبكه

بنيةفيوالالفاظوالمعلوماتالافكارعنالمسؤوليةدرجةتزدادحيث

النص.

أساسيةبنيةعلىوتأسستالعربيالتأليفعناصراكتملتوهكذا

الترجمةأضافتةمامعوتكاملت،الكتبوتصنيفالعلمتدوينمنقوية

والتطور.والإبداعالتأليفعجلةودارت،العربيةالذاكرةإلى

حصيءصيء!يء

178.ص،آلعلميالبحثفيالمسلمينآلعلماءمناهجفرانتز،،روزنتال)1(

172.ص،السابقالمرجع)2(
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الثانل!المبحث

المحوريالنصِّيالظليف

المصادرأهمهامن،اتصاليةمصادرعدةعلىالتأليفيعتمد

المؤلفمنهايستقيالتي،والمعرفةللثقافةالمدوِّنةالوثائقأوالمقروءة

ورويته.وتجربتهجهدهمنعليهاويضيف،السابقةالأجيالخبرة

رئيسين:نوعينإلىمصادرهحيثمنالتأليفيقسمأنويمكن

الإبداعيالتاليف:الأولالنوع

بوثائقارتباطبغيرنفسهعنمعبرًاالمؤلففيهينطلقالذيوهو

والدراماكطلشعر؛أقوالهمصادربتوثيقيلزمهمعينمنهجأومعينة

إلخ....والادبالقصةمنكثيرةوأنواع

عنالمؤلففيهايستغنيلاالسابقةالانواعمنكثيرًاأنورغم

وقائعلضبطومحددةمطولةقراءآتإلىالامربهيصلوقد،القراءة

للتأليفتمهيدًاغيرها؛أوسيكولوجبةأوتاريخيةمعينةحالاتودراسة

الذينالمبدعينالادباءمنكثيرذلكعنعبركمافيها،الإبداعي

فيالإبداعيالإنتاجأنإلا،الادبيةلاعمالهميجهزونكيفوضَّحوا

تلتزمكماوالمعلوماتالافكارمصادرإلىبالإشارةيلتزملاالنهاية

القصيدةفي-مثلًا-ممكنغير)فهذا،التأليفمنأخرىأنواع

الملتزمةالبحتةالتاريخيةالاعمالباستثناء،القصةأوالمسرحيةأو

للمصادر(.بقائمة
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الوثائقيالتاليف:الثانيالنوع

لتجهيزالاتصالمنمتعددةأشكالعلىيعتمدالذيالتأليفوهو

القرائيالاتصالهذهالاتصالأشكالأهمومن،المُنْتَجَةالمواد

الإنسانخبرةعلىتحتويالتيالوثائقأشكالوكل،والمراجعبالمصادر

"؛الوثائقي"التأليفتسميةالنوعهذاعلىأَطلَقْتُوقدوتوثيقها،المسجلة

أحوالهأحسنفي-يشيرأنوالاكاديميةالعلميةمعاييرهمنلان

الاخرين،عنيأخذهاالتيوالمعلوماتالافكارمصادرإلى-ومستوياته

يصاحبإبداعيأوعلميإنتاجأوفكرمنالمؤلفيخصعماوتمييزه

.أخرىمصادرعنأخذهما

السابق-الإبداعيالإنتاجعدامافي-يتسعالوثائقيوالتأليف

الإنسانيةالعلومسائرإلىالادبيالنقدمنبدءًا،المعرفةأنواعلكل

إلخ....والتطبيقيةوالبحثيَّةوالاجتماعية

أساسين:نوعينبينالوثائقيالتأليففيأنَّنميزويمكن

.الاستشهاديالتأليفأولًا:

المِحْوَرِي.النَّصِّيالتأليفثانيًا:

منهما:لكلتعريفيليماوفي

:الاستشهاديالتاليفأولًا:

نسمِّيهأنويمكن،ومراجعمصادرعدةعلىالمعتمِدالتأليفوهو

أجزاءويقتبسالمؤلفيستشهدحيث("،متعددةمصادرمعالألْقي"التعامل

ملامسةمجردإلىالحالاتبعضفيالامرويصل،كثيرةمؤلفاتمنتَهُمُّه

إلخ....علميأوتاريخيأولغوي،سريعاستشهادفيالنصوص

والمصادرالمراجعمنعددمعالحالةهذهفيالمؤلفويتعامل

بذكرالمؤلفيلتزموعندما،وطروفهالبحثطبيعةبحسبينقصأويزيد
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العلمياتصالهحدوديوضحفإنه،إليهارجعالتيوالمصادرالمراجع

وموقفهعلاقتهنوعيةأو،منهاستفادتهومدى،السابقالفكريبالإنتاج

العلميالاتصاللابعادتوضيحًا؛الإنتاجهذامنوالمنهجيالفكري

ناحيةمنالعلميةالأمانةلمبدأوتحقيقًا،ناحيةمنالمعلوماتومسار

.أخرى

العملنسبةالغالبفييمكنلا،التأليفمنالنوعهذاإطاروفي

هوبلبالتحديد،سابقنصإلى،منهمميزةأجزاءأو،مجموعهفي

ويمتزج،وموضوعهمنهجهإطارفي،عديدةمنابعمنينهلجديدتأليف

.الفكريمحتواهتقييمعنالنظربصرفجديدًا،كيانًاليصبحذلككلفيه

المِحْوَرِي:النَّصِّيالتاليفثانيًا:

لكيمحدد،نصعلىالغالبفييعتمدالذيالتأليف:يعنيوهو

نصمعالرأسي"التعامل:بنسمِّيهانيمكنماوهو،للتأليفمحورًايتخذه

هومحددغرضأساسعلىالجديدالنصيقومالحالةهذهوفي،"معين

،الاشكالمنشكلبأيخدمتهأومنهبالإفادةسواء،سابقبنصالارتباط

إلخ....عليهالتكملةأو،الاستدراكأو،تلخيصهأو،بشرحه

سواءأكثر،أونصَّينعلىالنصِّيالتأليفيقومالاحيانبعضوفي

يختلفلاالحالةهذهوفي،إلخ...المقارنةأو،الإدماجأو،بالتلخيص

تأليفًايزال!لافهوواحد،نصعلىالمعتمدالنصِّيالتأليفعنالموقف

،وشمولبإحاطةبهايرتبطالتيالاصليةالنصوصمعيتعاملنصيًّا

،المحددةالقرابةعلاقةتشبه،النصوصبهذهمحوريةعلاقةوتحكمه

الاخرىالكثيرةالمؤلفاتمعيتعاملالذيالاستشهاديكالتأليفوليس

بها.محدودةجزئياتمنالاستفادةطريقعن

وسطأوكبيئةالسابقالنصيُتخذ،النصيالتأليفمجالوفي

يُستَنْبَتالجديدفالنصلجديد،نصعليهيُبنَىأو،منهأوفيهينمو4!الاأأ!!ول
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بعضتُستكملوقد(،المحوريالاصليالنص:)أيالبيئةهذهفيأساسًا

بالتلخيصالقائمالمؤلفخبرةإلىبالإضافة،أخرىمصادرمنالمعلومات

يرتكز،سابقمحورينصهوالاساسولكن.الاستدراكأوالشرحأو

إلخ...يكملهأوينقده،أوعليهويبني،التاليالتأليفعليه

المحوريةالاصليةالنصوصبينالعلاقاتتشخيصاستدعىوقد

هيالعلاقاتلهذهأشكالثلاثةبيننميزأنبها،المتعلقةوالنصوص

المستخدِموالتاليف،المرتبِطوالتأليف،التابعالتأليف:التواليعلى

يكونفقد؛المؤلَّفاتهذهلمحتوىتقييمًاذلكيعنيولا.الاصليللنص

يكونوقد،الاصليالنصيقوقفذّاعلميًّاعملًابالنصالمتعلقالعمل

النوعهذافيالنصِّيةالعلاقةبوصفمرتبطةالتسميةولكن،ذلكعكس

التاليف.وآلياتوفنونالصنعةإطاروفي،التأليفمن

العلاقةمنوكل،مما"ب"وظيفة،التأليففي"العلاقط"وترتبط

فالشرح،الرداءةأوبالجودةذاتهمافيوصفهمايمكنلا،والوظيفة

العصور.كلفيبأهميتهيحتفظ،التأليففي("ووظيفة!"علاقة

علاقاتوتحلِّلوتصِفترصدحينماالدراسةهذهفانولذلك

بتقييمتختصلاوآلياتها،الكتبعينةأتاحتهاالتيالمؤلفاتبينالتأليف

)1(.المؤلفاتلهذهالفكريالمحتوى

وأخصائيالمعلوماتعالِمطريقتيبينالدقيقةالتفرقةإلىنشيرأنآلمهمومن)1(

،الكتاببمضمونيختصلافالاول،الكتبمعآلتعاملفيآلمعلومات

الدراسةهذهوتلتزم،آلكتابمضمونمعويتعامليعرفأنينبغيوالثاني

.المعلوماتعالِمبطريقة

انظر:

ح"+.ولطهـ.لأك!لاعء15،3301كا!طأ3لأث!!4همولاالم،ول311031عس!ولس!اح/س!.4لاط+3111"ع،س!

53لأول!.حث!حا،!5،ولممأول،8819:((اولهمول1،،أ5ول3أحس!ولأأ3")محة((اث!هم1ول3ء،51ث!

93ص!اح!311").
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العربيالتأليففيمهمةظاهرةالمحوريالنصيالتأليفويمثل

مختلفمعرفةإلىتهدفالتي،الدراسةهذهموضوعوهو،خاصةالقديم

وخصائصهاأبعادهاوتوضيحوتصنيفها،النصوصبينالعلاقاتأشكال

نماذجها.أهموإبراز

هما:،هامتينمسألتينتوضيحالمهمومن

ظاهرةهوبل،فحسبقديمةظاهرةالنصِّيالتأليفليس-1

كلفيبل،وحدهاالعربيةالثقافةفيليسضروريواستمرارها،مستمرة

الاتصالظواهرمنواحدةتمثلالنصوصإنحيث،الثقافات

تتمثل،خاصةمداراتالاحيانبعضفيحولهاتتكونالتي،والمعلومات

إلخ....نقدًاأوانتقادًاأوشرحًامنها،النابعأوبهاالمرتبطالتأليففي

لهآخرمجالفذلك،العربيللتأليفتأريخًاالدراسةهذهليست-2

التأليفظواهربعضتُخضعالدراسةهذهولكن،الخاصةومناهجةطبيعته

التأليفلعلاقاتبتصنيفالخروجأجلمن،الاستقرائيةللدراسةكحالات

أنواعمننوعكلووظائف،واَلياتهوتسمياتهخصائصهوتحديد،النصي

التلخيص،وطيفة:مثل،النصوصعلاقاتأوالنصوصتفارع

إلخ....التأييدأو،الهجومأو،الشرجأو،التذييلأو،الاستدراكأو

!يءصيءصيء
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الثالثالمبحث

وظروفهالبحثاختيارأسباب

دراسةيُجريكانمنذ،التأليفدراسةإلىالمؤلفنيةاتجهت

الكبار.عندالقراءةميولموضوعحولالماجستير،

وكان،القاهرةبمدينةالقراءمنعينةعلىالدراسةهذهأجريتوقد

الاتصاليةالخصائصدرسوقد.الاتصالعلمهولهاالنظريالإطار

الرسالة--المرسِليشملالذي،الاتصالنموذجمنكجزءللقراءة

الاتصالتمثلالإطارهذافيالقراءةوكانت.المتلقي-الوسيلة

طرححينتذالمؤلفحاولوقد،المقروءةالكلمةطريقعن،السطري

القرائي.للسلوكمحددتعريف

التأليف،دراسةفكرةانبثقت،السابقةالدراسةهذهخلالومن

الصلةوثيقوهو،التأليفهوالقراءةعلىالسابقالعنصرأنباعتبار

والمصادرالقراءةعلىيعتمدذاتهالتأليفلان؛القرائيالاتصالبدورة

إلىرسالةيوجةثم،الإرسالعلىسابقةاتصاليةمرحلةفيالمقروءة

والمعرفة.والتفسيرالتلقيمنلهاحصرلادوائرفيجديدقارئ

الببليوجرافية،-المعلوماتيةالزاويةهذهمنالتأليفأناتضحوقد

وواضح.محددبشكلقبلمنبالدراسةيحظلم

واحدنصإلىالمؤلفرجوعالمقصودالقرائيالاتصالويشمل

يلخصةأويشرحهكأن،محورهفيويدوربهيرتبطعملًاويؤلفيخدمه

التركيزبينمزجةأو،إلخ...بعدهيذيِّلأوعليهيستدركأويهذبهأو
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.متعددةومراجعقراءاتإلىوالرجوع،معيننصعلى

العينة:مننوعينطريقعنالتأليفدراسةإلىالنيةواتجهت

الكتب.منعينةأولًا:

المؤلفين.منعينةثانيًا:

سنواتسبعذلكواستغرق،العينتينمنكلعلىالبحثوأجري

فيالعربيةالمؤلفاتعلىببليوجرافيًّامسحًاأثناءهاأجرى،الباحثمن

تستخدمآخربحثًاوأجرى،البحثهذافيالمستخدمةوهيقرنًا،14

الادبمجالاتفيعربمؤلفينعلىتوزيعهاتماستبياناستمارةفيه

باتساعللعينةالجغرافيالنطاقوامتد،والاجتماعيةالإنسانيةوالعلوم

العطاءروعةأطهروامؤلفينمنطيبًااهتمامًاالبحثولقي،العربيالوطن

الاستاذذلكإلىأسبقهموكانوالفكر،الإبداعروعةمنلهممابقدر

مصرفيالافاضلالمؤلفينمنكثيرمنالردودتوالتثم،محفوظنجيب

وغيرها.وقطروالبحرينوالسعوديةولبنانوالكويتوتونسوالمغرب

الاستجاباتوتلقيالاستماراتتوزيعفيبالمساعدةتطوعوقد

بالمودةيزدهرالعلمأنجديدمنأكدواوإخوةأساتذةللباحثوإرسالها

والعطاء.

وذلك،الاليالحاسبباستخدامالاستبيانبياناتتوزيعوتم

مصر.بهمتفخرالذينالشبابمننخبةبمعونة

تغطيالتيالكتبعينةأناتضج،النتائجفحصفيبدأتوحينما

نأووجدت،بأكملهالموقعاحتلتقد)النَّصِّي(،العربيالتأليف

نأمنبدلًا،والعرضالبحثمنومكانهحقهيأخذأنينبغيالموضوع

موضوعلتغطيةالدراسةهذهخصصتولذلك؟بحثمنجزءًايكون

وعلاقاته.النصيالتأليف

التأليففيورائعةنادرةظواهرمواجهةفينفسيوجدتولقد

53



التيالمؤرخينعندالقرونأهونأنوجدتبل،عصورهكلفيالعربي

التكراربعصورظلمًاسُميتوالتي،الهجريالرابعالقرنبعدتأتي

وصنعوالترتيبوالتنظيمالتأليفصنعةفيبالإبداعحافلةقرونًا..والنقل

رغم،وعلاقاتهآلتأليفألوانمنوغيرهاوالكشافاتالموسوعات

قرونطيلةوالغربالشرقمنأعداءضدالنضالعذاباتمنشهدتما

.عديدة

معلوماشي!--)اتصالي!زاويةللمؤلفالرؤيةزاويةوكانت

وميكانيزماتهالتأليفآلةودورانالصنعةإبداعيتأملببليوجرافيط(،

فيقبلمننسمعهالمرائعةسمفونيةتعزفبهافإذا،وعملياتهوعلاقاته

وتنويعاتها.وتناغمهااتساقها

وهو،المؤلفينبعينةالمتصلالاخرالبحثإتمامفيالاملويبقى

المصادراستخدامفيالمؤلفينوأساليبالاستشهاديالتأليفعلىينصبُّ

للتأليفمتممًايُعدوهو،التأليففيالاخرىالاتصالأشكالوبعض

الدراسة.بهذهعولجالذيالنصي

النصِّي؟التاليفعلاقاتلماذا

مجالاتفيعامًاأربعينمنأكثرعملهأثناءالمؤلفوجد

المؤلفاتمعيتعاملونالعربالمكتبيينأن،المعلوماتوعلمالمكتبات

أحدثتطبيقفييجتهدونوهمببليوجرافيًّا،وحصرًاوفهرسةتصنيفًا

ولكنوغيرهما،والتصنيفالببليوجرافيالوصففيوالنظمالتقنيات

والشروحوالاستدراكاتكالذيولمؤلفاتيديهبينتمرحينمابعضهم

والخِبرويةوالدراسيةالنظريةخلفيتهتسعفهلاوغيرها،والردودوالحواشي

لاحقةأوسابقةأخرىونصموصالنصوصهذهبينالعلاقاتإدراكفي

عليها.

التأليفعملياتفيالعلميالجهدطبيعةتوضيحأنالمؤلفويرى
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نسبةيمكنمدىأيإلىسيوضح،وتقنينبتفصيل،المختلفةالنصِّي

الاصلي،المؤلفأوالجديدمؤلفةإلى،سابقبنصالمرتبطالعمل

...منهوالمُنتَقِي،ومُلَخِّصه،النصمُهذِّبمسؤوليةتحديد:ذلكومثال

إلخ.

الادوارإلىتشيرمصطلحاتتصاغأنالضروريمنأنكما

عنمسؤوليتهملوصف،المؤلفونبهايقومالتيالمختلفةوالعمليات

المسؤولينبعضأماميكتبالمفهرسكانفإذا،وإحاطةبدقةالتأليف

فإنناإلخ(،...مترجم،مراجع،)محقق:مثلكلماتالتأليفعن

للدلالةومتعددةجديدةمصطلحاتوتوحيد،وتقنينصياغةإلىبحاجة

مثل:ملتبسةأوغامضةتزاللاأخرىوأدواروظائفعلى

(.النصتهذيب)منمُهذِّب

(.النصتلخيص)منمُلَخِّص

(.النصنَظم)منناظِم

(.النصعلىالاستدراك)منمُستدرِك

(.النصعلىالتذييل)منمُذيِّل

(.النصمنالانتقاء)منمُنتَقٍ

(.أخرىنصوصمنالنصاستخراج)منمُستخرِج

(.النصتكشيف)منمُكشِّف

(.للنصالأطرافصُنع)منمُطرِّف

[لخ.(...نصوصعدةادماج)منمُدمِج

الوصفلتكملةحيويًّاأمرًاالعلاقاتهذهمثلإدراكويُعتبر

الوقتفيوالإشارة،النصلتغطيةاللازمةالمداخلوإضافةالببليوجرافي

العمل؛هذابهايتصلالتيالاصلية)المؤلَّفات(النصوصإلىنفسه

إلخ....شرحهأو،عليهالبناءأو،تلخيصهتمالذيالأصليكالنص
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العلاقاتهذهتقنندراساتمنيخلوالمكتباتمجالأنكما

ملامحهاتتضجحتى،المناسبةوالاوصافالتسمياتوتعطيها

نظمأفضلوتهيئةخدمتهامنفيتمكنوا،وغيرهمالعربللببليوجرافيين

العربية،للمؤلَّفاتالببليوجرافيةللبياناتوالاسترجاعوالاختزانالوصف

الببليوجرافي،الوصففيالاجنبيةالتقنيناتعلىاعتمادناإلىذلكويرجع

وخصائصه.العربيالتأليفطبيعةفيالمتعمقةالعربيةالجهودونقص

بالعلاقاتوالمستشرقينالعربوالعلماءالباحثينمنكثيراهتمولقد

علمهمإطارفيمنحصرًااهتمامهموظل،العربيةالنصوصبين

بالتأليفوالمهتمينوالببليوجرافياالمعلوماتلخبراءآنولكن،وتخصصهم

المعرفة،لواجبأداء؛المجالاتهذهيقتحمواأنوالمخطوطاتالعربي

عنبأخرىأوبدرجةواستقلالًا،ووسائلهمومجالهملمناهجهموتطويرًا

بصورةوأدواتهالببليوجرافيالعملتقنياتلناتطرجالتيالمؤسسات

جانبإلىأمةكللان؛والثقافاتوالاممالشعوبكلتناسبتعميمية

خدمةعبءوحدهاتتحملعمومًا،الإنسانيالفكرمسارإلىانتمائها

لإنتاجهاالمميزةوالابعاد،التأليفوأشكال،ثقافتهاخصائصومعرفة

وفنونالعلميالاتصالنماذجإلىخصوصيةأكثرتفاصيلوإضافة،الفكري

ونظرياتهما.وأساليبهماالمعلوماتوعلمالببليوجرافيا

لان؛المكتباتلعلمالاوانآنقدبأنهإحساسالمؤلفويحرك

مصادرهاهـاتاحةالمعلوماتبتجهيزيقنعأنمنفبدلًا)1(،آفاقهمنيوسع

وإلى،البحثوأساليبجهودمنمزيدإلىآلمكتباتعلمحاجةبخصوص)1(

التالي:المرجعانظر.المعرفةمجالاتمنمزيددرآسة

لما!3!ط،ح3،طاس!3ول.؟اطلاءكا!3أحس!س!ولس!3!-1طححءح:ث!+س!"؟،59"9عه!س!ع33-اولول

األأ*!لاع3حس!!!4ص!س!3ث!س!3!س!3ء4*س!3!كاول64أ61أهأي!9ءع!حاول!س!4/س!4.لا؟ح.+.كاول3!ط

-أط،ا،ح"5!(ح43515!0)،د41ط-1*3أء3لأول1ا1ولأ4!أ.73-19.9،1891.
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إلىيتعرفوأن،المعلوماتتوليدغرفةيقتحمأنعليهأصبح،وأوعيتها

البحث؛منمتصلةسلسلةخلال!منأشكالها،بمختلفالتأليفعمليات

لطبيعةمتكاملةنظرةمننابعًاالمعلوماتمعتعاملهيصبححتى

عليها.السيطرةعلىالقدرةمنمزيدًايكسبهمماوبنيتها،المعلومات

تصنيفإيجادالدراسةهذهخلالمنيتاحأنالمؤلفويأمل

التيالمبدئيةوالتعريفاتالمصطلحاتوصياغة،التأليفلعلاقاتوهيكلة

النصِّيالتأليفمجالفيوالمتشابكةالمتعددةوالعلاقاتالعملياتتوضح

فيالمتطورةوالبرامجالببليوجرافيةالنماذجإيجاديمكنبحيث،العربي

إطارهافيالعربيةالمؤلفاتواحتواءالعلاقاتهذهلاستيعابالكمبيوتر

المستقبل،فيالببليوجرافيةمراصدناإعدادعند،والمناسبالصحيح

الاختزانتكنولوجياوبينوالتحديد،التقنينبينتجمعبحيث

.لاسترجاعوا

لمحىصيلمحىصي!ىصي
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الواب!المبحث

الموضوعقيالسابمَةالدراسات

يمكنمالمعرفة-والاجنبيالعربي-الفكريالإنتاجالمؤلفتتبع

بينالتأليفعلاقاتموضوعحولسابقةدراساتمنإليهالوصول

وقد،وخصائصهاسماتهاوتحديد،العلاقاتهذهوتصنيف،النصوص

رؤوسمنعددتحتالبحثإلىخمسسنواتطيلةالمؤلفلجأ

)و(،:مثلبأدوآتبينهاالربططريقعنوالمركبةالمفردةالموضوعات

فيالفكريالإنتاجمنقدرأكبرعلىالحصولأجلمن)أو(؛

وأهمها:،المطلوبةالموضوعات

1-ولولأط5ح3أ"09

2-ولول"ط330أط9!ول14س!!ر"3.

3-،ثاط!ط330ايا359حةكاأ4"5ول03ءكاس!43أول!5م!ك!أعا،ول!.

4-ولول"أ5ع3أث!9،+س!ي!حولا؟ولص!03علا،ءس!3.

5كاىكاأ11أهولس!،أعح3.

6-*131،ث!!.

7-أكهـ!+اكا!اس!ولأ!1ا.ث!وله

8-"*س!أ3ءول4ولولث!"5ع3أطء.

فيالمؤلفاتمنمئاتإلىالببليوجرافيةالمراصدأشارتوقد

وأقربهاأهمهاعلىالتركيزوتم،متعددةمداخلمنالتأليفمجال!

محتواها،علىللتعرفأس!كا!،3؟ول3مستخلَصاتعلىللحصولاحتمالًا،

النصوصعلاقاتمجالفيمحددةدراساتوجودالنهايةفييتضحولم
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المؤلفيتوصللمكما،الدراسةهذهبهتهتمكماالنصِّيوالتأليف

مافيسواء،الموضوعفيدراساتإلىالاخرىالمصادرخلالمن

أجنبية.بلغاتأو،العربيةباللغةالنصِّيبالتأليفيتعلق

هامَّين،مصدرينإلىالإشارةينبغي،العربيالتأليفمجالوفي

وهما:،النصوصعلاقاتبعضحولالعمقبالغةإشاراتبهماوردت

هـ(.6701)-خليفةلحاجي،"الظنون"كشفأولًا:

.م(9188هـ/7013)-للقِنَّوجِي،"العلوم"أبجد:ثانيًا

بهما:وردتالتيللمسائلعرضيليماوفي

لًا:وأ

البابفي"،الظنوند"كشفمقدمتهفيخليفةحاجيتحدَّث

أقسامعنتحدثالاول"الترشيح"وفي،والمؤلفاتالمؤلفينعنالثالث

كثيرةالعلومكتبأنإلىأشاروقد،المدوناتوأصنافالتدوين

جهةمنتنحصرولكنها،والتأليفالوضعفيالمصنفينأغراضلاختلاف

قسمين:فيالمعنى

أوصافوإما،التواريخكتبوهي،مرسلةأخبارإما:الاول

الشعر.دواوينوهي،النَّظْمقَيَّدَهاونحوهاوأمثال

ثلاثةفيالمقدارجهةمنتنحصروهي،العلومقواعد:الثاني

:أصناف

.مختصرات:الاول

المختصر.تقابلمبسوطات:وافماني

.)1(متوسطات:والثالث

بهذاالنصوصتدريجمبحث:وانظر1.35/،المقدمة،آلظنونكشف)1(

.آلكتاب
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والادبإليهالحاجةوبيانآلشرحإلىأشارالثاني"الترشيح"وفي

)1(.للشرحمختلفةأنواععنتحدثوقد،فيه

،الظنونكشففيالمؤلفاتعلىخليفةحاجيتعليقفيويلاحظ

بأنواعالببليوجرافيةالمعرفةمنوواضحمتميزرصيدإلىيستندأنه

يميز،الشروحبعضعنيتحدثحينمافهو،النصِّيةوعلاقاتهاالمؤلفات

بأنهاالحاشيةيميزكما،إلخ...أقولبِقَالَأو،ممزوحبأنهالشرح

الواحد؛للكتابالمستوياتبعضوجودويحدد،تامةغيرأو،تامة

المختلفةالعلاقاتيحددكما،والمبسوطاتوالمتوسطاتكالمختصرات

نأعلى"بناءب"المتعلقات"،يسمّيهماوهو،الاصليبالنصللمؤلفات

")2(.أصلهعقيبيذكرأنأولىوالفرعأصلالمتن

لماالنظريوالبيانالتوضيحفييستطردلمخليفةحاجيولكن

الالفةشدةأنويبدو،التأليفعلاقاتمنيعرفهأنه-تطبيقيًّا-اتضح

فيتُهوِّنأوعنهالكتابةفيزاهدًاالمؤلفتجعلالموضوعمنوالتمكن

وتدوينه.تسجيلهقيمةمننظره

ثانيًا:

المسائلمعظمنجدهـ(،)-7013للقِنَّوجِي،"العلوم"أبجدوفي

ولكنه)3(،الكاملبنصِّهامنقولة("الظنون"كشففيقبلمنالمذكورة

ومقدمةالعلم"مقدمةبيانفيرابعًا،"ترشيحًا"مباشرةبعدهايضيف

بينوالفروق،عامبشكلالمقدمةتعريفعنفيهيتحدث،آلكتاب"

،الكتابمقدمةتحتويهأنينبغيوما،الكتبومقدماتالعلممقدمات

بهذآالشرحمبحثوانظر:37.-1/36،المقدمة،الظنونكشف)1(

.الكتاب

.12/،آلمقدمة،آلظنونكشف)2(

.691-1188/،العلومأبجد،القنوجي)3(
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)1(:التاليةالمصادرعنالترشيحهذافيوينقل

هـ()-6701الهنديالبنجابيالسيالكوتيمحمدبنالحكيمعبد-

(.الشمسيةشرح)حاشية:في

()2(.)الاطول:فيهـ(49ه)-الإسفراينيعربشاهبنالدينعصام-

م()3(.1817)-الدهلويالدينرفيع-

يمكنماوإلى،والحواشيالشروحإلىبالإشارةالقنوجييهتمكما

ذلك،وشروط،الاصلعلىزادإذاوالمُحَشِّيالشارحيضيفهأن

الاصلفيقصوروجودإلىللاشارةتستخدمالتيوالمصطلحات

:كلماتمثل،الشارحتدخلوإلى،وإبهامحشوعلىواشتماله

،"..."تنقيحهأو"..."تحريرهأو"..."مُحَصَّلهأو"..."حاصله

"نَزَلَكلمة:مثلالاَخر،مقامشيءإقامةعندتستخدمالتيوالكلمات

0)4(.0.مقَاَمُه"و"أُقيممَنَابَهُ"و"أنُيبمَنْزلتَة"،

أتوصللم،التأليفمجالفيالعربيةالدراساتببقيةيتعلقماوفي

تتناولبأنهاالقولويمكن،النصِّيالتأليفحولمباشرةدراساتإلى

أهمها:،أخرىمداخلعدةمنالتأليف

أهمها:ومن،الإنشاءكتبفيويتمثل:الديوانيالإنشائيالمدخل-1

وتصنيفالمماثلاتبتمثيلالترسيلتعلمإلىالسبيل"تسهيل-أ

(.هـ()488ْ)-للحميدي،"المخاطبات

)1(

)2(

)3(

)4(

.302-691ص،السابقالمرجع

هـ(.973)-للقزويني،والبيانالمعانيفيالمفتاحتلخيصعلىشرحوهو

1/477(.الظنون)كشف

المؤلف.لهذآمعينلكتابمحددًاعنوانًاالقنَّوجييذكرلم

222.-221ص،السابقالمرجع،القنوجي

تاريخ=معهدونشره،باستانبولالثالثأحمدمخطوطةعنبالتصويرطبع
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هـ(.821)-للقلقشنديالإنشا"،صناعةفيالاعشى"صبح-ب

والرسمية.الديوانيةالرسائلوتحريرالإنشاءفنونعلىتركزوهي

دراساتفييتمثلكما،السيكولوجيالإبداعيالمدخل-2

)1(.ومدرستهسويفمصطفى

والنثر.الشعرصناعةمثل،البلاغيالمدخل-3

الموضوعيةوتوزيعاتهلاتجاهاتهالكميةوالقياساتالنشرمدخل-4

إقليمفيالمعاصرالتأليفعلىالتركيزالاتجاههذاويشمل)2(،والمكانية

معين؛إقليمفيتاريخيةفترةعلىالتركيزأو،والسعوديةكمصر،؛معين

وغيرهما.،وموريتانيا)4(،كالهند)3(

لدىالعلميالمنهجناحيةمنسواء،المنهجيالمدخل-5

دراسة:مثل،التأليفعلىوانعكاسهالعربالعلماء

(،)ْالعلميالبحثفيالمسلمينالعلماءمناهج.فرانتز،روزنتال-ا

دراسة:مثل،كالادبمعينموضوعفيالتأليفمنهجدراسةأو

قسم:العربالعلماءعندالتأليفمناهج.الشكعةمصطفى-ب

سزكين.لفؤآدمقدمةمع،م8591،فرانكفورت،آلإسلاميةآلعلوم=

.وغيرهحنورةآلحميدعبدمصريدزآساتفيتتمتلكما)1(

إلىنقل،آلكتابثورة:وأهمها،إسكارييهروبيردراساتفيتتمملكما)2(

المؤلف،بمعرفةمنقحةطبعةلليونسكو،اللبنانيةالوطنيةآللجنةباشرآفالعربية

.ص(42)4،ت.د،اليونسكو،بيروت

الشماليالإقليمفيآلعربيةباللغةالتأليفحركةأحمد،جميلدراسةانظر:)3(

والإرشادالثقافةوزارة،دمشقعشر،وآلتاسععشرالثامنالقرنينفيالهندي

.647ص،م7791،القومي

التاريخ،مجالفيآلمؤلفينومئاتالمؤلفاتآلاف،آلنحويخليل:دراسةآنظر)4(

83.-64صم(،7791النانيتشرين)نوفمبر/2ع،23ص)تونس(،الفكر

023.ص،م0891،الثقافةدار،بيروت،فريحةأنيس:ترجمة)5(
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وأوفى،الاولىالطليعيةالعربيةالدراسةهذهوتعد)1(.الادب

العلامةفيهارصد،الادبنطاقفيالعربيالتأليفلمناهجدراسة

التحركفجرمنذالظاهرةهذهالشكعةمصطفىالدكتورالاستاذ

وظاهرة،الهجريالاولالقرنمطلعفيوالإسلاميالعربيالعقلي

حركةرصدثم،العلومومختلفالنبويوالحديثللقرآنالتدوين

وكُتب،الادبفيالتأليفورواد،وتطورهاوالإنشاءالكتابة

ثم،والحماساتالشعريةوالاختياراتالشعراءوطبقاتالامالي

للموسوعاتثم،والمغاربيالائدلسيللأدبوعرض،التراجم

المملوكي.العصرحتى

المعاجم،:مثل،المراجعتأليفكدراسةالوطيفيالمدخل-6

حولالمؤلفاتمنكثيروهناك،وغيرهاالتراجموكتب،والموسوعات

.الموضوعهذا

كيفية:مثل،البحوثكتابةوطرقللتأليفالتطبيقيالمدخل-7

بكثيرالعربيةالمكتبةوتحفل،وعرضهاوتبويبهاالبياناتتجميع

إجراءبكيفيةيتعلقمافيوخاصة،المجالهذافيالمؤلفاتمن

العلمية.والرسائلالابحاث

كتابمثل،البحوثكتابةوطرقالتأليفاَدابمدخل-8

")2(.التأليفبآداب"التعريف:السيوطي

المجالهذافيدراسةوأهم(،الوعائي-)التاريخيالمدخل-9

إلىنشأتهمنذالعربي"المخطوط:الحلوجيالستارعبد:دراسةهي

")3(.الهجريالرابعالقرنأواخر

12،ط،الادبقسم:العربالعلماءعندالتأليفمناهج:الشكعهَمصطفى)1(

.م9991،للملايينآلعلمدار،بيروت

.ص1337،القاهرة)2(

203.ص،م7891،آلإسلاميةسعودبنمحمدآلإمامجامعة،آلرياض)3(
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الناحيةمنالعربيللمخطوطالتأريخيةالدراسةعلىتركزوهي

والترجمةالتأليفوحركةالكتابةتاريختعالجكما،والفنيةالمادية

علىالإملاءأوالمباشرالتحريريالتأليففيالمؤلفينوطرق،!رالوراقة

.الطلاب

إلىا!ولأ*ص!+ط4الأ9*3!هألاطالنصّيالببليوجرافيالمدخل-01

"جريج("صاغوقد،النصوصلتحقيقخلفيةتوفيرأجلمن،التأليف

هذافينظريةدراسةبدرأحمدأعدكما)1(،الخصوصبهذانظرية

السلامعبد:منكلأوردهامصهمةوحالاتأمثلةوهناك)2(.المجال

كتابه:فيوبرجستراسرونشرها")3(،النصوص"تحقيق:كتابهفيهارون

تفاصيلعلىمنهماكلويحتوي")4(.الكتبونشرالنصوصنقد"أصول

.النصوصوعلاقاتالنصِّيالتأليفمجالفيمهمة

متاجالسابقةبالموضوعاتالمتعلِّقةالدراساتمنوكثير

(.)ْللباحثين

بعضحولسريعةوإشارات،للموضوعجزئيةمعالجاتوهناك

وغيرهما،،الحواشيأو،الملخصات:مسل،التابعةالنصوصأشكال

،"س!113!+.+.ك!.3،ولهث!+ك!3!!س!3س!"،+ه،5ح95لا-؟*ص!"ول!4س!ط،ح4،44!ولهم(1)

ولثحءاحس!!!1أ،س!3لألأأ!ح.1ث!+(+*!113،ك!.+.3س!1س!،حح34،ول4عا3أول؟ا،1؟5!!كا9لاث!،

حكاط315"ص!34ألأص!11،+"س!511أ3.3!.مه3ح3ا!3اء،803-5249.9،9791.

،المكتباتعلمبحوثفيالنصيةوالببليوجرآفياآلنصوصتحقيقبدر،أحمد)2(

41.-33صم(،891آ)مارس/آذار،1ع7،مج)الرياض(،آلكتبعالم

أص(.)43،م7791،الخانجيمكتبة،القاهرة،4ط)3(

ص(.)142،م9691،آلتراثتحقيقمركز،الثقافةوزآرة،القاهرة)4(

:المجالهذافيالحصريةالمرآجعأهممن)5(

فيالعربيآلفكريللإنتاجالببليوجرآفيالدليل،الهاديعبدفتحيمحمد

وآلتقافةللتربيةالعربيةآلمنظمة،تونسم(،0891-)7691آلمعلوماتمجال

.(ص231)،م8391،لعلوموا
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المجاورة"آلمناطقبتسميتهيمكنماإلىتنتمي،عديدةمؤلفاتفي

كتبمثل،عامبشكلالتأليفدراسةتساندأنيمكنالتي"،العلممن

الجزئية،بإضافاتهاالبحثموضوعتثريوهي،وغيرهماوالتراجمالادب

الدراسة.موضوعفيمباشرةتصبلاولكنها

العلمكنوزمنواَخرآنبينتطالعنامفاجآتمنالباحثتعوَّدوكما

يثريماالمصادرمنيجدأنيأملفإنه،العربيةالمؤلفاتفيالمخبوءة

لدىكانتكماالعربيالتأليفمجالفيالببليوجرافيةالنظريةالخلفية

شك-ولا-كانتالتيوفنونهالتأليفتقاليدخلالومن،أنفسهمالعرب

تسمياتهمفييتجلَّىمماعصرنا،فينشهدمماأكثرعندهمواضحة

الوظيفةيحددبمالهاوعنونتهمللمؤلفاتالاحيانمنكثيرفيالواعية

الامر)1(.يستلزمعندماواَخرنصبينوالعلاقة

والسندالاساسيالمصدرهي،النهايةفينفسهاالمؤلفاتوتبقى

الدراسة.لهذهالادبي

ثىصيفى!يلمحىصي

أوضحهاكماوتحديدهاآلكتابمقدمةوظيفةتعريفبيننقارنأنيمكن)1(

مثل:كلماتاستخداموبين،ووضوحبدقةالقدماءآلمؤلفونوآستخدمها

فهمأوتحديدبغير،الحديثةالعربيةالكتبعناوينمنكثيرفيومدخل،مقدمة

.التسمياتهذهمنالمقصودةللوظيفةدقيق
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الفا!الفصلى

والعينةالمنهج

مبحئان:وفيه

البحث.منهج:الأولالمبحث

البحث.عينة:الثانيالمبحث
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1الأوالمبحث

البحثمنهج

وتعريفدراسةوهو،الدراسةهذهمنالهدفتحقيقأجلمن

التوالديةالعلاقاتوهي،النصيالتأليفعلاقاتوتصنيفوهيكلة

علىالدراسةتعتمدأنالضروريمنكانوآخر،نصبينوالتكوينية

علاقاتمننوعكلفيهايتحقق،المؤلفاتمنفعليةحمالاتوجود

وإدراجه،وتسميته،خصائصهوتحديد،عليهالتعرفيتملكي،التأليف

التصنيف.هيكلفيالمناسبمكانهفي

وأوعيةللكتبأوللمعرفةتصنيفًاليس،المطلوبوالتصنيف

التأليفعلاقاتتصنيفهوالمقصودولكنَّ،المكتباتفيالمعلومات

.المجالهذافيمحاولةأولهذهولعل،النصوصبينالمتبادلة

التأليف،علاقاتمنهاتُستقىفعليةمؤلفاتوجودعلىوالحرص

الأدبي""السَّنَدبالتصنيفمصطلحفييسمَّىماعلىحرصهو

علىيقوم،التصنيففينظام"بناء:يعنيوهوللأ،لا***ء،1"ول*هه*ي

علىيقوممماأكثر،تُصنَّفالتيللموادالفعليالتواجدمنأساس

")1(.بحتةنظريةاعتبارات

ط!.ممأ.طهـس!ث!+ك!3!3301لامهلأع!.1؟14ث!،4أ!وله،ولأولهأ3س!اح...!ح،1559.1-أ(1)

كلمقابلففي،آلكونجرسمكتبةتصنيففيآلمتبعةالطريقةهيوتلك-ب

.وجودهيبررفكريإنتاجيوجدأنبدلاآلتصنيففىِمصطلح

النظرية=أسسها:المكتباتفيآلحديثةالتصنيفنظم.جملز،انظر:
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صفاتتمتلكموضوعاتأوحالاتعنالبحثخلالومن

لهذهتصنيفٌيقومأنيمكنواحد،قسمفيكأعضاءتسلكهامشتركة

عملية،الحالةهذهفيالتصنيفويعتبر،الموضوعاتأوالحالات

تنتقلوهيمنها،أضيقأقساممنواسعةأقسامبتكوينخاصةاستقرائية

)1(.العامإلىالخاصومن،الكليإلىالجزئيمن

بالحقائقوالبدءالاستقراء،علىتقومالدراسةأن:ذلكويعني

واستنباط،أخرىبمؤلفاتنصيةعلاقاتلهامؤلفاتفيالمتمثلةالجزئية

العلاقمات.لتصنيفالعاموالهيكل،الكليةالحقائق

جمعأثناء،للحقائقوالانتقاءالانتخابعلىالاستقراءويعتمد

الخصائصوعزلوتمييزوتصنيفها،،المنفصلةالجزئيةوالامثلةالحالات

تؤسسأنتلبثلا،رئيسةمجموعاتفيوتجميعها،بينهاالمشتركة

)2(.وعملياتهالنصِّيالتأليفعلاقاتمنرئيسةأقسامًا

منذمطلقةبفروضالبدءالضروريمنليس،الدراسةهذهمثلوفي

،الجزئياتجميعمنالانتهاءيتمحتىالفروضيؤخرفالاستقراء،البداية

!صج!ضعآلذيالمُقَيَّد،الفرضهوالفروضمننوعيأتيثم

صحيح؟غيرأمصحيحهوهلليعرف،أخرىمرةالجزئياتخلالمن

تسندوحالاتأمثلةعنتحديدًاأكثربحثهناكيكون،المرةهذهوفي

عنه)3(.وينتجالاستقراءيرافقالذيبالاستنباطوتقترنالفرض

كانت،الدراسةهذهفيوالاستنباطالاستقراءعملياتأثناءوفي

القوميةآلدار،آلقاهرةالنور،أبوآلوهابعبد:ترجمة،العمليةوتطبيقاتها=

176.ص،م6691وآلنشر،للطباعة

13.ص،السابقآلمرجع.جملز،)1(

التالي:المرجعفيآلاستقراءأسسآنظر:)2(

،طه،مصادره،أصوله،مناهجه،طبيعته:الأدبيآلبحث،ضيفشوقي-

37.ص،م8391،المعارفدآر،آلقاهرة

38،44.46،ص،آلسابقآلمرجع)3(
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البحث،خطواتمنخطوةكلفيتظهرالمقيدةالفروضهذهمثل

مزيدإلىتحتاج،التأليففيوعملياتوخصائصعلاقاتبخصوص

بينها،الخلطلنفيالتأكدمنمزيدوإلى،والامثلةوالشواهدالفحصمن

خاصة،التأليففيعمليةمنوأكثرعلاقةمنأكثربينالمشتركولتمييز

وتركيبها.وتداخلهاالنصِّيالتأليفظاهرةتشابكمع

التيوالتساؤلاتالفروضبهذهالدراسةيُثقلأنالمؤلفيشأولم

والمرجعيةالببليوجرافي!والاستشاراتالفحوصآلاففيمنهاالتحققتم

العلميوالاتصالذاتها،المؤلفاتإلىوبالرجوع،المراجعمنلكتير

ذلكثناياهبينيوضحالمادةعرضولعل،الإمكانبقدربالمتخصِّصين

والترجيحوالتمييزوالفصلوالربطوالفحصوالاختباروالتدقيقالحوار

المدروسة.والعلاقاتالخصائصمنكميربين

المسحطريقةاتبعت،الاستقرائيالمنهجهذاتحقيقأجلومن

العينة.عنالحديثعندسيتضحكماالمؤلفاتمنلعينةالببليوجرافي

مجالفيذاكأوالكتابهذايكونأنالعينةمجالفييهمولا

بنصمحوريةنصِّيةعلاقةلهتكونأنهوالمهموإنماآخر،أوموضوعي

.أخرىنصوصأو

:بالاحرىأو،العينةبهجادتماعلىالاساسفيالبحثويعتمد

ذاتها.المؤلفاتوهي،الاوليةالمصادرأو،الخامالمادة

وكان،ميسورةجاهزةالحقائقولاممهدًاالطريقيكنولم

عن"البحثيكونوأن،تتكلمنفسهاالظاهرةتتركأنالضروريمن

خارجها")1(.لاالغابةوسطالطريق

العلميمحتواهابخلافآخربشيءتتحدثالمؤلفاتوأصبحت

2،ط،نقديةتحليليةدرآسة:المعاصرالعربيالخطاب،الجابريعابدمحمد)1(

.11ص،م8591،آلطليعةدآر،بيروت
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النسبوصلاتتأليفهاعلاقاتعنتتحدثأصبحتفقد،والفكري

خلالمنأقوالهاجمعالبحثوتولَّى،أخرىمؤلفاتوبينبينهاوالقرابة

الببلوجرافي.والمسحالاستقراء

إلبهتتوصللماالادبيبالسندللإمدادمصدرًاالعينةكانتولما

كلداخلالتكراراتأوالمفرداتعددحصرالمهممنيعدلم،الدراسة

التأليفعلافاتمننوعهناكيكونوربما،التأليفعلافاتمننوع

تمثلالتيالمؤلفاتمنمحدودعددإلىيستندإلبهاالتوصليتمالتي

العلاقاتمنواحدةحالةوجوداعتبرالاحوالبعضوفي،لهأدبيًّاسندًا

التصنيف،هيكلضمنوإدراجه،النوعهذالتسميةكافيًا،النصوصبين

التألبففيأكثرأومثبللهيكونوربما،بالفعلوجدأنهأساسعلى

المراجعفيالببلبوجرافيالحصريدركهلمأو،العينةتدركهلم،العربي

بالبحث.المستخدمةالببلبوجرافية

وإنما،فاطعةلبستالاحكاملان؛قائمغيرالتحبزخطرأنكما

التأليفلعلافاتحضوروإثبات،معينةظاهرةأبعادحصرهوالمقصود

أخرىأنواعفيخاطئةاستنتاجاتأوأحكامًايكونأنيمكنوما.الممكنة

غبابًايكونأن-هناحدثلو-يمكن،العبنةفيللتحبزنتبجةالبحوثمن

الظواهر،منلظاهرةتصنيفأيأنالمعروفومن،جديدةتأليفلعلافات

والتعديل.والتطويرللزيادةقمابلًامشروعًا-الزمنبهطال!مهما-يظل

حدودفيممثلةتكونأنالعبنةفيالإمكانبقدرحاولتوقد

والفهارسالببليوجرافباتطريقعن،العربيالتألبفعننعلمهما

ذاتها.والمؤلفات

استنتاجيصدقأنهو،الدراسةلهذةبالنسبةالحبويوالامر

قمام،ببليوجرافيعمللأيالممكنحدودوفي،العلاقماتلأنواعالباحث

يلي:بماالمؤلف
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مؤلفيهامقدماتودراسة،بنفسهالمؤلفاتمنكثيرمعاينة-1

إلخ....وتنظيمهاعرضهاوطريقةمحتوياتهاوتفحص،ومحققيها

أكثرعددخصائصلاستخلاصبديلةبوسائلالاستعانة-2

يلي:ماخلالمنذلكتموقد.المؤلفاتمن

تعليقاتمثل،وعلاقاتهاالمؤلفاتعلىالببليوجرافيينتعليقات-أ

وغيرهم.وسزكينوبروكلمانخليفةحاجي

الإنتاجعلىالأدبومؤرخيوالباحثينالعلماءتعليقات-ب

أبحاثهمفيالمؤلفاتبعضإلىإشاراتهمخلال،مجالهفيكل،الفكري

الرؤيةلهواتضحتكبير،حدإلىذلكمنالمؤلفأفادوقد،ومؤلفاتهم

الاهميةبالغةمؤلفاتإلىأوصَلَتْهُ،كثيرةومسالكأبوابأمامهوتفتحت

وكان.بنفسةومعاينتهإليهالوصولاستطاعماخاصة،أدبيوسندكعينة

الذيالمصدرإلىالإشارةعلى،كثيرةحالاتفيحريصًا،المؤلف

قدكانإذاللكتابالدقيقةالبياناتوإلى،الاساسيةالفكرةمنهاستقى

بعضفينشرهوظروفالببليوجرافيتاريخهتابعأو،بنفسهعاينه

الببليوجرافية.المراجع

واضحًامؤشرًاالاحيانبعضفيوكانت،الكتبعناوين-ج

كتابعلىالانتقاضيسمَّىْكأن،أخرىبنصوصالكتابلعلاقات

الذيلأو،كذاكتابتلخيصأو،كذاكتابعلىالاستدراكأوكذا،

نوععلىالدلالةقويةآلعناوينهذهفمثل،إلخ...كذالكتابوالصلة

علىأحيانًاتحتوينفسهاالكتبكانخماوإن،التأليفعلاقاتمنآخرأو

ولكنمثلًا،التذييلأوالتلخيصإلىبالإضافة،أخرىوعلاقاتعمليات

خصائصمنيمكنماعزل!هوالهدفكانطالما،مشكلةيمثللاذلك

ببعض.بعضهاللنصوصوعلاقات

خصائصأيةتعويضالاخرىوالحالاتالعيناتكثرةوتضمن
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حالةفيذاتهاالمؤلفاتمعاينةمنالتمكنعدمنتيجةتخفىأنيمكن

الكتب.بعناوينالاكتفاء

لكلالاقلعلىواحدمثالأوأمثلةذكرعلىالمؤلفحرصوقد

واكتفاءً،القارئعلىتخفيفًاالامثلةمنكثيراستبعادإلىواضطر،حالة

علىالاساسيةالفكرةملامحتوزعتوحينما،الاساسيةالفكرةيوصلبما

كثرتها.علىالامثلةذكرت،الحالاتبعضفيكثيرةأمثلة

لعلاقماتبيانيبتمثيليُختتمالدراسةمباحثمنكثيرًاأنويلاحظ

لهذهوصمَّمْتُهابتكرْتُهُالذيالمخططلذلكاستخدمتوقد،التأليف

مثلمنتخلوالمباحثبعضكانتوإن،"الببليوجرام"وهو،الدراسة

وإما،أخرىأوحالةفيوجودهالعدمإما؛البيانيوالتمثيلالتصويرهذا

إليها.الحاجةلعدم

النصفيسواء،آلببليوجرافيةالإشاراتفياستخدمتوقد

طريقتين:،الهوامشأو

كانإذا،البياناتوبقيةالعنوانثمالمؤلفباسمالبدء:الأولى

مؤلفهاإلىتنسبعلميةبمادةيستشهدالتي،البحثمراجعمنالكتاب

وغيرها.التحقيقمقدماتفيكالمحققآخرشخصأيأو

التيالكتبحالةفي،المؤلفيليهثمالكتاببعنوانالبدء:الثانية

خلالمنعنهاالمُساقةالمعلوماتواستُمِدَّت،للبحثكعيناتاتُّخذت

إلىمنسوبًاالحالةهذهفيعنهاالحديثوليسعليها،والحكماستقرائها

آخر.مؤلفأي

صيءصيء!يء
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الفانل!المبحث

البحثعينة

الببليوجرافيالمسح

نإحيثالببليوجرافي)1(،المسحخلالمنالمعاينةإجراءتم

مؤلفات:أبد؟ببليوجرافيةوحداتهي،المدروس""المجتمعوحدات

ورسائل.كتبشكلفيالعربيةباللغة

العينةإطار

وكان،العربيالتأليفمنقرنًا14نحويبلغزمانفيالعينةتمتد

الشروطمنممكنقدرأكبرتحقيقعلىالحرصالمهمةالاعتباراتمن

وهي:للاطار،الإحصائيالقياسعلماءيضعهاالتي

كافيًا.يكون"أن-1

كاملًا.يكونأن-2

دقيقة.وحدةكلعنالمعطاةالبياناتتكونأن-3

.مكررةالوحداتتكونألا-4

أخرىأنواععلىقياسًا،الدراسةبهذهالببليوجرافيالمسحتسميةأطلقت)1(

أحمد:انظر.إلخ...العامالرأيومسح،التعليميالمسح:مثل،المسحمن

،المطبوعاتوكالة،الكويت،طه،ومناهجهآلعلميالبحثأصولبدر،

283.-028ص،م9791
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")1(.العينةاختيارتسهِّلبطريقةمنظمًايكونأن-5

حصروأدقأكملاختير-مبدئيًّا-الشروطهذهولتحقيق

الحاديالقرنوحتىنشأتهمنذ،العربيالفكريللانتاجببليوجرافي

"،والفنونالكتبأساميالظنونَّعن"كشف:وهو،الهجريعشر

المنتظمةالعشوائيةللعينةإطارًاليُتخذأهـ()2(،)-670خليفةلحاجي

بالبحث.

يلي:مااتضح"،الظنون"كشفعلىالاطارشروطوبمطابقة

جامعهمناستغرقعملفهو،الكفايةشرطاستيفاءحيثمن-1

جولاتلةأتيحتهـ(،6301-)4301بينمافيعامًا،عشريننحو

ضخمًاتراثًابهاوشهدمنهاجمع،مهمةهـاسلاميةعربيةومدنمراكزفي

)3(،الكتبخزاناتوفيالوراقينعندوجدهاالتيالمخطوطاتمن

متعددةحصريةببليوجرافيةأعمالمنسبقهماعلىاطلاعهإلىبالإضافة

كبريلطاش،"السيادةومصباحالسعادة"مفتاحإليهبالنسبةأهمهاكان

.هـ()4(629)-زاده

يزيدوما،والرسائلالكتبعناوينمن)00015(نحوفيهجمعوقد

وفن،علممئةثلاثنحوعنوتكلم،المؤلفينأسماءمن)0059(على

مكتبهَ،آلقاهرة،طه،الاجتماعىالبحثأصول،حسنمحمدالباسطعبد)1(

947.-478ص،أم769،وهبة

محمد:تحقيق،والفنونالكتبأساميعنالظنونكشف،خليفةحاجي)2(

آلمعارف،وكالة،إستانبول،آلكليسىبيلكةورفعتيالتقاياالدينشرف

مج.2،م4191

آلظنون،)كشففىجلبىا"كاتب"ترجمة.آلدينشرفمحمديالتقايا،)3(

16(.-15عمود،أمج،خليفةلحاجي

خليفة،حاجي،آلظنون)كشففي"تصدير".الدينشرفمحمديالتقايا،)4(

7(.عمود1،مج
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أحوالبيانفي(الببليوجرافيات:)أيالمصنفةالكتبأوعبفهو

)1(.الكتب

الزمنيةالحدودفيللعينةكإطاركافيًايعد،الاعتباراتلهذهوهو

قرنًا.11نحووهييغطيها،التي

جزئيًّايتحققفهو،الكمالوهو،التانيللشرطبالنسبةأما-2

فيللبحثبالنسبةممكنإطارأكمليعدوهو،السابقالشرطخلالمن

.الموجودةالببليوجرافيةالإمكانياتحدود

"كشففيوجودهاإلىالباحثينبعضيشيرالتيالاخطاءوتعد

غير)2(،الوفاةوتواريخ،والمؤلَّفات،المؤلفينبعضأسماءفي"الظنون

النصعلاقاتدراسةولانأولًا،لندرتها؛للبحثبالنسبةأهميةذات

مؤلف،وفاةتاريخفييردقدنقصأوبخطأتتأثرلاأخرىبنصوص

مؤلفه.إلىكتابنسبةفيأو

نسبةيمثل"،الظنون"كشففيوفارسيةتركيةكتبوجودأنكما

هذهمثلأنإلىبالإضافة،للعينةكإطارصلاحيتهعلىيؤثرولا،محدودة

مداروفنونهاالنصّيةوعلاقاتهاتأليفهاطريقةفيتدوركانتالمؤلفات

لنصوصترجمةأوشرحًايؤلَّفبعضهاوكانبلتمامًا،العربيةالكتب

الثقافةهوأوسعإطارفي،النصِّيةعلاقاتهامنجزءًاويعتبر،عربيه

الإسلامية.

قديمةلغاتمنالعربيةإلىالمترجمةالكتببعضلذكروبالنسبة

بعدتعدفهي،وغيرهماوجالينوسأرسطوكتبمثل،وغيرهاكاليونانية

تابعةنصوصعليهاألفتوعندمالغتها،حيثمنعربيةنصوصًاترجمتها

عربيًّاتأليفًايمثلذلككان،إلخ...والانتقاداتوالمختصراتكالشروح

السابق.المرجع)1(

السابق.المرجع)2(
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المترجَم.الأصليالنصمعنصيةبعلاقاتيرتبطصميمًا،

هما:،أخريانميزتانفيهتتحققالظنونكشفأنكما

يذكرلماالإمكانبقدرالمعاينةعلىجامعهحرصرغمأنه-أ

سواءبياناتهايستقيمؤلفاتذكرفيحرًّاكان،مؤلفاتمن

التاريخفيوكتبوتراجمببليوجرافياتمنأوذاتهاالمخطوطاتمن

فعلكماذاتهاالمخطوطاتوجودبضرورةيتقيديكنولم،وغيرها

بالنسبةذلكويحقق،الببليوجرافيحصرهمافيوسزكينبروكلمان

فيوصلتناتكونلاقدالمؤلفاتمنأنواعلمعرفةأوسعإطارًاللبحث

الحاضر.عصرنا

للمخطوطاتالحديثةالنهبلعصورسابقعصرفيتمأنه-ب

تعطيهميزة،العثمانيةالدولةمركزفيخليفةحاجيلوجودوكان،العربية

عربيةوبلدآنعواصمبينالتنقلميزةوظائفهلهوأتاحتالمصادر،وفرة

المدىجانبإلى،للتغطيةالجغرافيالمدىاتساعيعنيمما؛وإسلامية

الزمني.

فقد،ببليوجرافيةوحدةكلعنالمعطاةالبياناتلدقةوبالنسبة-3

للمؤلفاتالببليوجرافيالوصففيوسيلةوأدقأكملخليفةحاجياتبع

للأسباببالتحديد،البحثهذالاحتياجاتبالنسبةعليها،والتحليق

التالية:

وفاتهوتاريخ،ومؤلفه،الكتابعنوانبذكرخليفةحاجياهتم-أ

ذلك.لهأتيحإذا

شروحمن)1(،بالكتابالمتعلقةالمؤلفاتبذكراهتم-ب

إلخ،...واعتراضاتوتذييلاتواستدراكاتوتهذيباتوتلخيصات

السعادةمفتاح:كتابهفينفسهالمنهجقبلمنزادهكبريطاشنهجوقد)1(

.مؤلفاتمنبةيتعلقمابعدهوذكرالكتابأوردحيث،آلسيادةومصباح
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العلاقاتدراسةعلىيقوملانه؛البحثفيأساسًاالمطلوبهووهذا

توصلماوأخطرأهممنيعدالمنهجذلكولعل.المؤلفاتبينالنصية

الببليوجرافيوالربطالوصفمناهجمنالقدماءالعربالببليوجرافيونإليه

بعضفيحتى،بهمتصلةألفتالتيالاخرىوالكتبالكتاببين

بعضفيحدثمثلماآخر،كتابمثالعلىكتابتأليفحالات

وغيرها)1(.المقامات

كشففيمتحققفهو،الوحداتتكرارعدمشرطعنأما-ج

المركزيالتجميعبمنهجالتزامهإلىذلكويرجع؛مدىأبعدإلىالظنون

بصورةيشيركانعندماوحتى،التابعةمؤلفاتهأوومتعلقاتهللكتاب

فييشيركانفقد،سابقكتابعلىكشرحمعينعنوانإلىمستقلة

يتبعه.الذيالاصليكتابهمعبالتفصيليذكرسوفأنهإلىالغالب

،وغيرهكالشرحالتابعالكتابفيهاأصبحقليلةحالاتذلكمنوتستثنى

لهمستقلككتابعوملالحالةهذهوفي،تابعةمؤلفاتلهأصليًّاكتابًا

الاولالاصليالنصذكرعندإليهالإشارةيغفللمذلكورغم،توابعه

الكتب.لعناوينالهجائيالسياقمنموضعهفي

اختياريسهلالذيالتنظيموهو،الخامسللشرطوبالنسبة-د

)المؤلَّفات(الوحداتلاننظرًاتحقيقًا؛الشروطأصعبكانفقد،العينة

وذلك،مرقمةليستولكنها،بالعنوانهجائيًّامرتبةالظنونكشفداخل

لان؟ترقيمهاويستحيل،المنتظمةالعشوائيةللعينةبالنسبةأساسيمطلب

تعدوعلاقاتهاوتأليفهاالكتبعلىخليفةحاجيتعليفَاتأنبالذكروجدير)1(

ببليوجرافيحصرحصيلةليست،هائلةوتاريخيةوعلميةببلتِوجرآفيةثروة

بأنجديرةوهي،فائقةعلميةومقدرةوتدقيقبحثحصيلةهىِبل،فحسب

الببليوجرافياتفيواستخدامهوتطويرهوتحليلهدراستهيتممنهجًاتصبح

المشروحة.
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ويعد،التابعةالمؤلفاتمنمئاتبلعشراتتحتهيردقدالواحدالعنوان

"الظنون"كشفإخراجأعيدإذاإلا،ممكنغيرالحالةهذهفيالترقيم

.الاستخداممنأخرىأغراضًاتخدم،أخرىبطريقة

عشوائيةعينةأخذيمكنوحتى،المشكلةهذهعلىوللتغلب

استخدمت،منتظمةمسافاتذاتللمعاينةمسطرةتصميمتمفقد،منتظمة

التالية:الإجراءاتخلالمن،المنتظمةالعشوائيةالعينةاختيارأجلمن

المنتظمةالعشوائيةالمعاينةقياسات

لأ3حا،كاح،3!اءثع!3

"الظنون"كشفمنالمستخدمةالطبعةمنصفحةكلتحتوي-1

.عموديخطبينهمايفصلعمودينعلى

الحدلمعرفةالصفحاتمنمبدئيةعشوائيةعينةأخذت-2

معظمفييبلغأنهواتضحالواحد،بالعمودالسطورلعددالاقصى

سطرًا04الاحوالبعضفيالسطوربلغتوقدسطرًا،35الصفحات

بلغبينما2(،مج1484عمود)مثل،ضيقةبمسافاتطويلةحواشلوجود

.الصفحاتبعضفيتقريبًاسطرًا24بالعمودللسطورالادنىالحد

المعاينة.لمسطرةمعياريًّامقياسًاسطرًا35البالغالعموداتخذ-3

53على)المحتويالعمودفيسطرأولبينالمسافةتبلغ-4

سم.23وآخرهسطرًا(

مواضع3إلىوقسصت،سم23بطولمسطرةلذلكصممت-5

اختياراتلثلاثةتكفيع(،مبحرفيلهيرمزالعشوائي)الموضععشوائية

المنتظمةالمسافات،بالمسطرةالمواضعهذهبينويفصلعمود،كلمن

التالية:
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بالصفحة،العمودينبينالفاصلالخطعلىالمسطرةوضعت-6

الثلاثةع()معندالفاصلالخطمعتتقاطعبالرصاصعلامةووضعت

.المحددة

العمودمنكلفيسطورمنيقابلهالمامؤشرًاالعلامةاعتبرت-7

الايسر.والعمودالايمن

"كشفمنوالثانيالاولالمجلدينفيالاعمدةعدديبلغ-8

.عمودًا2(0)52"الظنون

محسوبة،موضعًا61()آهالعينةفيالمبدئيةع()مإجماليبلغ

هكذا:

يصادفمواضعوهيع(،مآ156-عمود85202عم)9-3

كتابعنيتحدثالذيللنصمقابلةتكونأو،كتبعناوينتكونأن

.متعلقاتبدونكتابأو،ومتعلقاته

(ع)مالعينةمواضعمنالبياناتتفرى

لذلك.مصمَّمجدولفيللتفريغالاعمدةإلىالعودةتمَّت-1

علىع(د)مالمقابلالسطريحتويأندائمًايتفقيكنلم-2

أدنىأوأعلىالسطوروبينبينهفارقوجودحالةوفي،كتابعنوان

.النازلالاتجاهفيسطرأقرباختير

تأليفعلاقاتلهليستكتابإلىيشيرع()مكانعندما-3

متروكًا.يعتبركانله(،لاحقةأو،عليه)سابقةأخرىبنصوص
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العمودفيللموضعالمقابلالسطرالمعاينةبمسطرةموقعهعمالعشوانيالموضع

الظنونَّبكشف

العمودبأعلى6سطر3ر5سمعندأعلاهالولاامم

العمودوسطفي18سطر11و5سمعندبوسطهاالثانىمم

العمودأسفلمن6سطر91و5سمعندبأسفلهاالثالثمم



كان،تابعةمؤلفاتلهكتابعنوانإلىيشيرع()مكانعندما-4

هـاذا،نهايتهاحتىالمؤلفاتبهذهالنصيةوعلاقاتهبياناتهتفريغيتم

بطريقةتؤخذكانت،تاليةأعمدةفيأوالعمودنهايةإلىبياناتهاستمرت

نماذجتفريغمع،الاصليبالنصالعلاقاتأنواعلتفريغكاملةحصرية

المسحوكان.(،..شروح،)حواشٍالعلاقاتلهذهممثلةلمؤلفات

عليها.ويزيدطريقهفيالموجودةع()ميتخطىبذلك

تابعة،مؤلفاتبهتوجدسطرإلىيشيرع()مكانعندما-5

هذهبياناتتفريغيتمكان،سابقأصليكتابلبياناتاستطرادًا

،مغزىلهافيصبح،آلاصليبالعنوانربطهايتمحتىتصاعديًّاالمؤلفات

فيالنصعنوانيوجدلمفإذا،لاعلىسطور4حدودفييتمذلكوكان

التالي.الموضعإلىالمعاينةوتنتقل،الموضعذلكيتركالحدودهذه

تؤخذكانتسطرًا،04تبلغبالصفحةالسطوركانتعندما-6

.الزائدةالسطوروتهملكالمعتاد،بالمسطرةالمحددةالمواضع

لعلمشرحًاأو،الشعرمنأبياتًا-أحيانًا-يصادفع()مكان-7

الموضع.يترككانالحالةهذهوفي،العلوممن

ويذكره،معينلنصتابعًاكتابًايصادفع()مكانعندما-8

عليهالسابقبالنصعلاقتهتفريغيتمكان،لاهميتهمستقلًّاخليفةحاجي

مثل:إحالةبعدهيذكركانوعندما،وجدتإذالهالتابعةوبالنصوص

حرففيالاصليللعنوانتابعًاسيرد:أي(؛الميمحرففي)سيرد

كاملة.وفروعهالاصلويفرغ،الاصليالنصلموضتعيرجعكان،الميم

العلوممنعلمعن-أحيانًا-يتحدثخليفةحاجيكان-9

المؤلفاتأهمإلىإشارة-أحيانًا-يتضمنذلكوكان،موسوعيةبطريقة

تصادفإذاالمؤلفاتهذهعناوينتؤخذوكانت،الموضوعذلكفي

)مثلسابقةلمؤلفاتتابعةأنهاعنوانهامنوظهرع()مأماموجودها
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نظرًاالعناوينأهملتذلكغيروفي،...كذاعلىحاشيةكذا(شرح

بعد.مافيالهجائيترتيبهافيتتكررسوفلانها

ع(.د)ممقابلتهاعندوالفارسيةالتركيةالعناوينأهملت-01

وفرغتعاديةمعاملةالعربيةإلىالمترجمةالكتبعوملت-11

مؤلفاتلهايكنلمإذاوأهملت،وجدتإذاالتابعةمؤلفاتهابيانات

إلخ(....والتلخيصات)كالشروحتابعة

العمديةالعينة

ولعء3س!33430ءكلثح!1

موجهةعينةوهي،المعاينةمنالثانيةالمرحلةالعينةهذهتمثل

ومسائللحالاتوالتتبعالاستقصاءعمليةاستلزمتها،باحثةمقصودة

لبس،أولغموضإجلاءأوتفصيلأوتوضيحإلىتحتاج،محددة

بياناتلاستكمالأو،المسائلمنلمسألةالمتعددةالاوجهإلىللتعرفأو

بذورها،طرحتأو،بداياتهاعلىأضواءالعشوائيةالعينةألقتوعلاقات

والمتشعبة.المنتشرةوأطرافهالتفاصيلهامتتبعًاالبحثيمضيأنوبقي

فيوعناوينمصطلحاتهناككانتقد:المئالسبيلوعلى

إلىتحتاج،خليفةلحاجيالببليوجرافيةوالإشاراتالعربيةالمؤلفات

المسائلتتضمنالتي،والمعاياة""الفروقكتبمثل،ببليوجرافيتقصق

وجودها،إمكانيةالباحثافترضعلاقاتهناكوكانت،وغيرهاالفقهية

لكي؛الفروقهذهفيهاتتحققمؤلفاتإيجادنحويتجهالبحثوكان

التصنيف.هيكلفيتلكأوالعلاقةهذهإدراجيبررأدبيًّاسندًاتصبح

مزيدًاتحويجديدةوموضوعاتمسالكالمؤلفأدرككما

معين،بموضوعالخاصةالتأليفوأشكال!والعلاقاتالمعلوماتمن

يلي:ماالعينةهذهواستلزمت،وغيرهماوالتراجمكالحديث
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للتحققكاملةشبهقراءة"الظنون"كشفقراءةإلىالعودة-1

ربعمنيقربماخلالوالبياناتوالعلاقاتالحالاتلالافوالمتابعة

.قرن

"،الظنوند"كشفمكملةأخرىببليوجرافيةمصادراستخدام-2

يلي:ماذلكفيواستُخدممعًا،والجديدالقديمشملت

علىالذيلفيالمكنونإيضاح:المسمَّى"الظنون"كشفذيل-

فاتمماكثيرًاالبابانيويغطيهـ()1(،9133)-للباباني،الظنونكشف

ويغطي،الهجريعشرالرابعالقرنحتىبعدهيكملكما،خليفةحاجي

.كتاب)00091(نحوعملهفي

للباباني"،العارفين"هديةوهو،وذيلهالظنونكشفكشاف-

هـ()2(.9133)-

هـ(.629)-زادهكبريلطاش،"السيادةومصباحالسعادة"مفتاح-

لبروكلمان،"،العربيالادب"تاريخمثلالحديثةالببليوجرافيات-

بالمكتباتالمخطوطاتوفهارس،لسزكين"العربيالتراثو"تاريخ

وغيرهما،،العراقيوالمتحف،المصريةالكتبدار:مثل،العربية

بباريس،والوطنيةبأكسفورد،بودليانمكتبة:مثل،الاجنبيةوبالمكتبات

وغيرها.التركيةالمكتباتمنوكتير،ببرلينوالملكية

والبطاقية،المطبوعةالمكتباتفهارسإلىالمؤلفلجأكما

وغيرها،،للمطبوعاتالمصريةالنشرة:متل،القوميةوالببليوجرافيات

-)0091نصيرلعايدةالحصريةالببليوجرافيةالاعمال!سلسلةوإلى

)1(

)2(

آلظنون،كشفعلىآلمكنونإيضاح،البغدآديمحمدبنإسماعيل،آلباباني

مج.2م(،4791-)4591،آلمعارفوكالة،إستانبول

وكالة،إستانبول،آلمصنفينوآثارآلمؤلفينأسماء:العارفينهدية،آلباباني

مج.2،(م5591-1591)،لمعارفآ
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-0491)وآخرينمنصورحمدولا،(م0491-291)6،(م5291

.(م6591

وطبعاتهاذاتها،المؤلفاتتفحصإلىالإمكانبقدرالمؤلفولجأ

هذهفيالمصادرأهموكان،تراثيةكانتإذاوالمنشورةالمحققة

للمؤلفالمقدماتأتاحتوقد.ومحققيهامؤلفيهامقدماتالمؤلفات

بعدهابماوربماقبلها،بماالمؤلفاتعلاقاتحولخصبةمادة

قيالتغطيةهذهبمثلالمحققينبعضاهتمعندما،مؤلفاتمن

مقدماتهم.

الظاهرةعلاقاتهابعضتحديدأمكنالمؤلفاتتفحصومِن

نفيها،أوالمبدئيةالملاحظاتوتأكيد،النصوصمنبغيرهاوالكامنة

.والملاحظاتالعلاقاتمنمزيدإلىالتوصلأو

النصِّيالتأليفظاهرةأنباعتبار،حديتةمؤلفاتالعينةشملتوقد

فيها،التأليفتوقفقدوعلاقاتهاأشكالهابعضكانوإن،متصلةظاهرة

مثلمنها،أشكالًانجدزلنالاولكننا،ذلكوغيرالنصوصنَظْممثل

بالتأليفيتعلقمافيوذلكترتيبها،واعادةوتلخيصهاالنصوصشرح

الجديدةالنصوصبينالعلاقاتأنكما،قديمةنصوصعلىالجديد

وإن،وغيرهاالردودمثل،موجودةزالتلاأخرىجديدةونصوص

سابقة.عربيةعصورشهدتمماأضيقحدودفيكانت

النصِّيالتأليفشكلتأخذمؤلفاتالمستشرقينلبعضأنويلاحظ

إدراكًاذلكوكان،التكملةأو،عربيةنصوصعلىالاستدراكمثل

بالنصوصالحيويةوعلاقاته،التأليفمناللونهذالاهميةبعضهممن

اللغةمجالفي،عتيدةثقافيةأبنيةوهي،العربيةالثقافةفيالامهات

فيكنماذجبهاوبالاستشهاد،كعيناتبهاالبحثاهتموقد،وغيرها

عربية.بنصوصمرتبطةباعتبارهاالامر،لزمإذامجالها
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للعيناتالمكملةالجوانب

المتخصِّصين:استشارة-1

إلىللتعرف،مجالهفيكلٍّالمتخصِّصيناستشارةإلىالباحثلجأ

لهامؤلفاتوجودعنالاسترشادأو،المؤلفاتبعضخصائص

التصنيف.بهيكلمعينةفجواتفيومطلوبةمفترضةوعلاقاتخصائص

الصدفة:عطاء-2

الاهميةبالغةبمؤلفاتالمؤلفطريقفيالصدفةألقتكما

لها،يهيئأو،الباحثإليهايسعىالتيالصدفةتلكولعلها،والدلالة

تحققهماجانبوإلى،وحواسهوجدانهوالمعاناةالاهتماميرهفأنبعد

التمثيلوحدودالضبطمعاييرمنالعلميوالمنهجالإحصاءأساليب

تنضجقدالتي،للصدفةمدينًاإنجازاتهبعضفيالعلمينى،والصحة

تدبيرًا.تصبحوتكاد،سبقمالكلنتيجةوتأتيثمرتها

حصيفىصيءصي!ى
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الثالثالفحلى

التنظرِيالإطاو

النصوصلعلاقاتالوصفوأدوات

:مبحثانوفية

النطريالاطار:التكوينيةالببليوجراقيا:الأولالمبحث

التأليف.علاقاتلدراسةالمقترج

التأليف.علاقاتتصويروسائل:الثانيالمبحث

التأليف.علاقاتمخطط:الببليوجرام:الأولىالوسيلة

الزمنيالمخطط:الببليوكرونوجرام:الثانيةالوسيلة

التأليف.لعلاقات
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1المؤالمبحث

التحوينية""الببليوجرافيا

الظليفعلاقاتلدراسةالمقرحالنظريالإطار

تكويندراسةالمعاصر،تعريفهفي،المعلوماتعلميشمل

مهاستخداوا،4،كا!عحوله؟ههآولأولهأ"!ول3المعلومماتتخليقاو

وتحويلهاوبثها،سترجاعهاوانهاختزاواوتفسيرها،وتنظيمهاوتجميعها

أشكالها)1(.كلفي

فيالأولالعنصروهو")2(،المعلومات"تكوينعلىوارتكازًا

التأليفلعلاقاتالمؤلفرؤيةإطاروفي،المعلوماتعلمتعريف

مصطلحيُقتَرحأنالممكنمنفإن)3(،النصوصتكوينفيودورها

التأليف،دراسةيستوعبكإطار،"التكوينية"الببليوجرافياومجال

ببليوجرافي(.-اتصالي-)معلوماتيمدخلمن

يرتبطلكيالببليوجرافيابمصطلحالمقترحالتأطيرهذاوينحو

س!ثا+.ولصأ.ولا!30لاءكاكه،5اأ3!63لاول!4همولأاأ!*3وله3،ءس!ولس!أح،5!!حاطحول.لأ،طهـ.(1)

8.119،8391

التكوينوظيفةعند،الخارجيةالذاكرةلشبكةالهجرسينموذجآنظر:)2(

للمكتباتآلعامآلإطار.آلهجرسيمحمدسعد:آلتاليالمرجعفي،وآلتأليف

،القاهرةجامعةمطبعة،القاهرة،آلخارجيةالذآكرةنظريةأو،والمعلومات

ص!.8ص،م0891

بعضيعكسالذيآلماديالشكلهوالنصوصتكوينيعتبرأنيمكن)3(

آلمعلومات.تكوينفيالمختلفةوالعلاقاتآلعمليات
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والعملياتالعلاقاتيشملحتى("،"التكوينهوجديد)1(،بمدلول

فيسواء،أخرىبنصوصالنصوعلاقات،النصتأليففيالتكوينية

يعني:بذلكوالمصطلح.وجودهبعدماأو،النصوجودقبلمامرحلة

نقطةمنابتداء،النصوصتكوينببليوجرافياأو،التاليفببليوجرافيا

أخرىنقاطفيواستمرارًا،3*هي!،ياولط15)2(التأليفموقعأوالارسال

التأليف.ومواقعالإرسالمنمتتابعة

نشاطًاكونهحيثمن،للدراسةالتأليفيخضحالإطارهذاوفي

إبداعي،-سيكلوجيمدخلمنيدرسولا،المعلوماتبمصادراتصاليًّا

لدراسةالاخرىالمدآخلمنذلكغيرأو...إنشائيأو،بلاغيأو

التأليف،مصادرلدراسةالببليوجرافيالمدخلعنتختلفالتي،التأليف

الدراسة.هذهمدخلوهو

أشبه،النصوصوعلاقاتللتأليفبالنسبة،التكوينيةوالببليوجرافيا

..للحياةيخرجحتى)النص(للجنينالولاءيُخلصالذي،الاجنةبعلم

الوراثيةالخصائصبعضنقلفييسهمعندمامجددًا،الولاءيمنحهثم

المؤلفاتهيالتأليفمجالفيوالاجيال،جنسهمنتاليةلاجيالللنص

للنص.المستخدِمةأوالمرتبطةأوالتابعة،التالية

إذاالببليوجرافية")3(الانساب"علمتمثل،جوانبهابعضفيوهي

الهجرسي:محمد)سعد:في،وآَفاقهالببليوجرافيامصطلحأبعادآنظر:)1(

المكتباتجمعية،آلقاهرة،آلمكتباتعلومفيودرآستها،الببليوجرآفيا

72.-96ص،م7491،لمدرسيةآ

71.ص،السابقالمرجع)2(

تكونأنيقصدكانآلذي.*.*،ك!!ع!3جريجوالترإلىآلفكرةهذهتنتسب)3(

جانبإلى،النصوصبينوالعلاقاتس!!1!ح،1لا!هللأنسابعلمًاالببليوجرآفيا

(".آلنصوصإنتاجوآعادةلإنتاج"علمًاكونها

آنظر:

09



وللتطورالموروثةللصفاترصدًاالتأليففيالانسابتكونأنقصدنا

.المؤلفاتمنمتعددةأجيالبينالمستمروالتمايز

بأصولهالنصربطللببليوجرافييتاحالإطارهذاخلالومن

لعلاقاتمحددتصنيفإطارفي،النصوصمناللاحقةوتوابعهالسابقة

شمولًاأكثريكونأنالباحثيقترحببليوجرافيومخطط،التأليف

)1(.العلميللبحثالببليوجرافياتقدمهاالتيالخدمةمجالفيوعمقًا،

وهياكلومخططات،للتأليفاتصاليةنماذحتطويريتموعندما

تصويرالإمكانفييصبحفسوف،علاقاتهمناستقراؤهيمكنماتشمل

كأبنيةوتواصلهاتكاملهاومدى،النصوصبينالمتبادلةالعلاقاتشبكة

السنين.منمئاتعبرمعرفية

للببليوجرافياالمقترحةالمجالاتبينالتداخلبعضهناكيبدووقد

الببليوجرافية"القياساتهوآخرعلممجالوبينالتكوينية

المقصودتحديدينبغيفإنهبينهماالعلاقةولتوضيح،11؟اكاا(س!تحهحا؟34

الرياضيةالطرق"استخدام:تعنيفهي؛الببليوجرافيةبالقياسات

كماواستخدامها")2(،الاخرىوالوسائلالكتبإنتاجلدراسةوالإحصائية

الفكريالإنتاجمنقطاعتحليلفيالإحصائيةالطرق"استخدام:تعني

التأليفوأشكال،معينموضوعلمجالاتالتاريخيالتطورلتوضيح

")3(.والاستخداموالنشر

)1(

)2(

)3(

ك!ءثاطس!اا،!أطاأكل.كلهـث!كث!حزول"403ولأحأ5ول،5اأطء3اع!311اط09ه*هآ34،ه*هم34الاى7.

!!ح19،7291.33.

عملينفيأصيلةجذورله،وتوابعهالنصبينالربطمنهجأنبالذكروجدير

-)زادةكبريلطاش،السعادةمفتاح:هماتراثيينعربيينببليوجرآفيين

هـ(.11ق)-خليفةلحاجي،آلظنونوكشفهـ(،01ق

ع!+3،403ول!أ!3؟زا،33!3301!ث!،5...لاع!.749.4

س!"+ولممأول.لأعء3301!.095.."أح.229
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إنتاجلظواهرالكميةللدراسةكأداةتستخدمالببليوجرافيةفالقياسات

فيهايصبالتيوالاشكال،المستفيدينجانبمنالمعلوماتواستخدام

الكميةالقياساتهذهالمعلوماتعالِمويستخدم،بحوثهمنتائجالباحثون

دوريشبةذلكفيودورهاالظواهر)1(،لهذهالممكنةالقوانينلصياغة

علوممنأصولهاتستمدوهي،السكانلعلمبالنسبةالسكانيالإحصاء

قياسفيتستخدمكونهامنتسميتهاتستمدكماوالإحصاء،الرياضيات

ببليوجرافية.ظواهر

الببليوجرافياتستخدمهاأنيمكنأداةالببليوجرافيةالقياساتوتعد

نتائجهاوصياغة،التأليفظواهرلبعضآلكميةالدراسةفيالتكوينية

للدراسة،ومجالًا[طارًاتمثلالتكوينيةالببليوجرافياولكن،رياضيةصياغة

تبتكركما،أدواتمنلهايتاحماتستخدمإنهابل،أداةليستوهي

الدراسة،الكميةالدراسةجانبإلىتشملوهي،الخاصةأدواتها

المعرفيةوللجوانب،وأشكالهومصادرهالتأليفلعلاقاتوالكيفيةالوصفية

التأليف.ظواهرفيتؤثرالتيوالاجتماعيةوالتعليميةوالانسانية

بل،فحسبعدديةوتكراراتكميةأبعادذاتظواهرليستفهي

يكفيلاالمركبةالظواهرهذهومثل،معرفية-اجتماعيةإنسانيةظواهرهي

دراستهاإلىالمدخليكونأنيجببل،لدراستهاواحدمنهجمعها

بينوتكامليًّا،جهةمنوالقياسالبحثمناهجبينتكامليًّامدخلًا

،مجاورةعلميةمجالاتفيالظواهر،بهذهتتصلالتيالمعرفةمجالات

مثل:،التأليفدراسةتثري

وسوسيولوجية،الأدبوسوسيولوجية،المعرفةسوسيولوجية

فيومنافذهالاتصالآفاق،جاك)ميدوز،:فيالقوانينهذهنموذجآنظر)1(

المركز،القاهرة،قاسمعليمحمدحشمت:ترجمة،والتكنولوجياالعلوم

23(.أص،م9791،للصحافةالعربي
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العصورفيالعلميوالاتصال)2(،القراءةوسوسيولوجية)1(،العلم

إلخ....الأدبوتاريخ،الأدبيوالنقد،الابداعيالنفسوعلم،المختلفة

الخدماتإثراءفيالببليوجرافيالضبطامكانياتإلىبالاضافة

ذاتها.الببلوجرافية

وطبيعة،التأليفدراسةطبيعةمع،التكامليالمنهجهذاويتمشى

الطبمثلمثلها،تركيبيةعلومفهي،والمعلوماتالمكتباتعلوم

تبادليةعلاقاتفيالعلومكلوتعطيالعلومكلمنتأخذالتيوالجغرافيا

"علمأنها،الجغرافيالعلمالسديدةالتعريفاتمنكانوإذا..وحيوية

عننقولأن-قياسًا-الممكنمنفإن(")3(،الطبيعةوصلتهمافصلعدم

فصلدم"علم:أنها،التكوينيةالببليوجرافياأو،التأليفظواهردراسة

،اتصالكظاهرةالتأليفندرسأنناطالما".الانسانيةالمعرفةوصلتةما

يوثقمماأكثرويتجاوزيستلهمالذيالابداعيالتأليفمجالفيسواء

بتراكمعلاقاتهيوثقالذي،الوثائقيالتاليفمجالفيأوويستشهد،

الذيالنصِّيالتأليفأو،عليهالسابقةاللحظةحتىوالمعرفةالعلم

إلخ....تهذيبًاأواستدراكًاأوشرحًاويتناولهمحدد،نصٍّعلىيرتكز

مجرةالإنسانيةَالمعرفةَتَعْتَبِرُ،اتصالكظاهرةالتأليففدراسة

)1(

)2(

)3(

أشكالعلاقةدراسة:قادمةلدرآسةالمؤلفيقترحهاالتيالمجالاتمن

تاريخفيوخاصة،والشدةالرخاءوظروفالاجتماعيةبالظواهرالتأليف

والمطولاتالمختصراتتأليفعلىذلكوتأثير،العربيآلتأليف

وغيرها.والموسوعات

دراسة،عرفاتمحمدكمال:التاليةالدراسةفيوتطبيقًاتنظيرًاذلكآنظر

ماجستير،رسالة.بالقاهرةالعامةبالمكتباتآلكبارقراءاتعلىميدانية

،المكتباتقسم،الادابكلية،القاهرةجامعةعمر،أنورأحمد:إشرآف

32.-1صه،م9791

.112/،م0891،الكتبعالم،القاهرة،مصرشخصية،حمدانجمال:انظر
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يؤثرلمنمنفصلةدويلاتوليست،الاستكشافقدرةيملكلمنمتصلة

ومنهجًا.موضوعًاالانتحاء

قدالتي،المعرفةموضوعاتبينالحواجزتتخطىبذلكوهي

تتصل،شموليةنظرةإلىتصللكيتأليفًا،تتصلولكنهاتصنيفًا،تنفصل

يلي:لمانتيجة،المعرفةأجنحةلمجها

تتسعالتي،الموْجيَّةودوائرها،والمعلوماتالمعرفةخصائص-أ

.أخرىدوائرمعفتتلاقى

والتركيبالتحليلبينيجمعالذي،البشريالعقلخصائص-ب

.لإبداعوا

التراكمخصائصتتكاملالتأليفطريقعنفإنه،لذلكونتيجة-ج

والربطالتواصلخصائصمع،الإنسانيةوالمعرفةالعلمبهايتصفالتي

خصوبتة،ومصدرالتأليفمحاورهيوتلك،والتحويلوالاستيعاب

.الإبداعمناللامحدودةوآفاقة

تعد3لا،ء،!ولس!"3لا"ه*3!هنا"1!النَّسقيةالببليوجرافياأنوكما

"الببليوجرافياعليهاأطلقحتى،المعرفةمجالفي(""السيطرةأدواتمن

")1(
تساعدالتي""الربطعلوممنهي،التكوينيةالببليوجرافيافإن،!وة"

وهو-المجالهذاولعل.التأليفعملياتفيالعلاقةاكتشافعلى

والبحثالإنسانيالفكرمجالاتأخصبمن-"العلاقة"اكتشاف

مجالفيالدراسةونتائجإمكانياتأنالباحثويتصور،آلعلمي

التأليف،فيعلاقاتتطرحسوف،الفكريللإنتاجالتكوينيةالببليوجرافيا

إلىالإشارةسبقالتي،المجاورةالعلميةالمجالاتإثراءفيتسهم

منها.الاستفادةإمكانية

أ!ثا،ي!013.!5*+ولاك!43مهص!*ه!:3ولءمم!لاء33!هاكاأكااءس!اث!9!3!ها.1-51،ولهح(1)

!!؟ح،لاس!احأث!ى03آه14،حهآولع!4ص!؟!.49،789133.
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"الببليوجرافيالمجالاتبذريًّاتصورًاالسابقالعرضويمثل

أساسوعلىالبعيد،المدىعلى،الباحثنظروجهةمن"التكوينية

.المجالهذافيالمتواصلالعلميالبحثنتائجتراكمفيالامل

جزءتحقيقإلىتسعىهيوإنما،ذلككلتحقيقالدراسةهذهتدعيولا

التأليفخصائصوبعض،العربيةالنصوصعلاقاتمجالاتفيمنه

العربي.

صيءحصيءحصي!ى
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الفانل!المبحث

الظئيفعلاقا!تصمويروسائل

ث!1!هأ[؟أكاالببليوجرام:الأولىالوسيلة

التاليف"علاقات)مُحَطَّط

ببليوجرافي(""كمخططتستخدمأداةيكونأنبالببليوجراميقصد

.النصوصأوالمؤلفاتبينالعلاقاتلتمثيل

للإنتاجدراستهأثناء،المؤلفلدىالببليوجرامفكرةتبلورتولقد

المعالجةفيوخللقصورمنلاحظهوما،والحديثالقديمالعربيالفكري

الفهارسفيالنصوصهذهإلىيشارإذ،العربيةللنصوصالببليوجرافية

قدالتيالمتعددةالعلاقاتإغفالمع،منفصلةكوحداتوالببليوجرافيات

إدراكعدمأو،مؤلفاتمنلحقهأوسبقهومما،معينفكريعملبينتوجد

إليها.تنبهالتيوالمسمَّياتالقواعدوجودلعدمإطلاقًاالعلاقاتهذه

المرجعيةوالإشاراتالاستشهاداتتكشفهالاالعلاقةهذهمتل

تأليففيتسهم"،محورية"تكوينيةعلاقاتأحيانًاتكونبل،فحسب

فالمؤلفات..عليهيردأويكملهأويشرحهآخر،بكتابيرتبطكتاب

واللاحق،السابقفيهانجدوعائلة،مترابطةمنظومةالمنظورهذامن

بالباحثحداالذيالامر؛إلخ...والتابعوالاساسي،والناتجوالمحرك

العربي،التأليفعلاقاتلتصويركوسيلة،الببليوجراموتصميمابتكارإلى

تخطيطي.بيانيعرضفي
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الببليوجرافيةالقياساتمصطلحعنبديلًاالببليوجراموليس

والبيانيةالوصفيةلاغراضالخدمةنشأفالببليوجرام1؟أكا!3"حولحأحأ3

إلىتحتاجالتي،التكوينيةالببليوجرافيانظروجهةمنالتأليفلدراسة

القياساتتوفرهاالتيالكميةالعلاقاتجانبإلىكيفيةعلاقاتوصف

الببليوجرافية.

علاقاتلكليتسعأنيمكنمبرمجمخططفالببليوجرامإذن

نأكتابلاييتيحممانفسها،المؤلفاتباستقراءنكتشفهاالتيالتأليف

"عائلةداخللموقعةتبعًا،النصوصبينعلاقاتشبكةفيمكانهيأخذ

".النص"مجتمعأوالنص"

)،الببليوجرام"مصطلحصياغة

فيلببليوجرافية(اقاتلعلاا!قياسكالأهأحيي!هنا"1مصطلحتأثركما

هوالاجتماعيالنفسعلمميدانمنمشابهبمصطلحنشأته

ول!*!هفا"ا!مصطلحفإن(،الاجتماعيةالعلاقات)قياس1،03)1(53"حيه

صياغتهيمكن(،التأليفعلاقات)مخططليعنيالدراسةهذهفيالمقترح

مجالفي(الاجتماعيةالعلاقات)مخطط3حح4ول1!3!حمصطلحعلىقيالسًا

فيالبشرعلاقاتتصويربينالفروقإلىالتنبيهمع،الاجتماعيالقياس

الببليوجرام.فيوالمؤلَّفاتالنصوصوعلاقاتالسوسيوجرام

3حه4ثعكا!!هواد503لاعأس!ولهأادبينالعلاقةتوضيحخلالومن

الدراسة:هذهفيالمقترحالببليوجراموظيفةتوضيحيمكن

آهتماممع،المتبادلةآلشخصيةللظواهرالكميةآلجوانببقياسيرتبطوهو)1(

،الاجتماععلمقاموس،غيثعاطفمحمد:انظر.التفضيلاتبقياسخاص

3(،احه3،!ول51لأ)مادة.م9791،للكتابآلعامةالمصريةالهيئة،القاهرة

.46هص
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عنهاتعبرالتيالتفضيلاتأنماطأنإلى"3!!!ه!"بوجارت"يشير

بيانيًّاعرضهايمكن،أشخاصأوشخصنحوالناسمنمجموعة

الذي3كا!!هأحهول1السوسيوجرامخلالمن9!؟ك!طكاس!114لأتخطيطيًّاأو

والاسهم،والخطوطكالدوائرالهندسيةالاشكالبعضفيهتستخدم

يشيركما،الاجتماعيةالعلاقاتشبكاتأوالتفضيلاتجاهاتلتوضيح

يغلب،السوسيوجرامفيالمستخدمةول!ء!!أ*3البيانيةالرسومأنإلى

لاغراضاستخدامهامنأكثرالافكار،لعرضالوصفيالاستخدامعليها

القياس)بياناتالسوسيومتريةالبياناتلتطويعبالنسبةأما.تحليلية

استخدامآلباحثينبعضفيقترح،الإحصائيللاستخدام(الاجتماعي

السوسيوجرام")1(.منبدلًا41!الا1()*أالمصفوفة

البحثهذافييستخدمسوفالببليوجرامفإن،ذلكعلىوقياسًا

(،النصوص)أوالمؤلفاتبينالتأليفلعلاقاتالبيانيللعرضكوسيلة

مقطعينمنوتركيبهاببليوجرام)2(كلمةنحتإلىالحاجةدعتوقد

هما:

4!ط1أ5

كاح!ك!ول

.كتاببمعنى=

مخطط.أومرسومشيءبمعنى-

كا5!!ور3"،س!4،!3!.311هأس!ه*س!+،1.11،ولس!-1!أ؟كا5ول،51وللاس!س!1"ه،ح4ا!مه"س!3هأءاء(1)

3حاس!ولس!ص!3./س!4.كالا*.سأ.3أ311.*.03،ول!حول111!ول،51107،2791،"65-35.

مصطلحاستخدآممعتمشيًاالاجنبيةبصورتهالجديدالمصطلحهذااستخدمتُ)2(

البديللإحلالوقتإلىيحتاجوقد،استخدامهجرىالذي"آلببليوجرافيا"،

المصطلحاستخدامفيحساستِةوجودعدممع،منهبدلًاالمناسبالعربي

مثل:،أجنبيةكلماتآستعملتعربيةحضارةفي،آلغرضيؤديالذي

إلخ....و"آستطيقا""فلسفةا"،
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يلي:مافيالسابقةالمصطلحاتعلاقاتتوضيحويمكن

-راب

مالسوسيوجرا(1)شكل

ربتا"8

ملببليوجراا(2)شكل

الببليوجراموظائف

بينالتأليفعلاقاتلتصويرالببليوجراميستخدمأنيمكن

هذهكانتوسواء،وصفيةأو،كميةأسس!علىسواء،المؤلفات

البياناتغيابحالة)فياستنتاجيةأو،تقريبيةأو،مؤكدةالعلاقات

(،الصحيحةعناوينهاعنأولاصحابهاالمؤلفاتنسبةعنالكافية

حالة)فيتدريجيةأوواحد(،لنصالعناوينتعددحالة)فيتعدديةأو

وجيز-وجيز-وسيط-مطول:مثلواحد(،لنصالمستوياتتعدد

.(...الوجيز

بينسواء،الببليوجرافيةالعلاقاتالببليوجراميمثلأنيمكنكما

الواسع،لامتداداذاتعح!تح5-"تا!ولحط"الكبيرةلمعلوماتاأوعية

الموضوعفيالموسعةوالمباحثالكتبفيعادةتتمثلوالتي
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ذاتحاول35-أ"!ولهتا"الدقيقةالمعلوماتأوعيةبينأو4ءص!3+)1(،أس!33

الدورياتمقالاتفيتتمثلالتي،المتعمقةوالمعالجةالضيقالامتداد

غيرها)2(.أوالكتبمنمعينةفقراتأوأقسامأو

بينسواء،متعددةونماذجأشكالًاالعلاقاتهذهتأخذأنويمكن

يلي:ممافييتضحكما،النصوصبينأو(،المخطوطاتنسخ:)مثلالاوعية

نسخمنتتدرجواحد،لكتابمخطوطةنسخبينالعلاقاتأولًا:

نسخإلى،الاصلعلىروجعتنسخإلى،وُسطىنسخإلى،بعيدة

المساعدةالكتبجانبإلى.المباشر(.بإشرافه)أوالمؤلفبخطأصلية

النقول-المختارات-الحواشي-المختصرآت-الشروحمثل،والقريبة

القراءاتأفضلإلىالوصوللإتاحةذلككل،إلخ...النصمنالكبيرة

)3(.المخطوطتحقيقعندالأصليالنصمنالقريبة

المؤلفاستشهاد:مثلواحد،مؤلفمؤلفاتبينالعلاقاتثائيًا:

فيالتدرجأو،مؤلفاتهبعضبينالتكاملأشكالأو،السابقةبمؤلفاته

إلخ....والوجيز،والوسيط(،البسيط:)أيكالمطوّل؛متعددةمستويات

فيوتشتتتشعبأنبعد،معيننصأجزاءبينالعلاقةثالئًا:

نصوصفيالكاملالإدماجأوالكبيرةالنقولطريقعنأخرىمؤلفات

وهذا)4(.وتركيبهبنائههـاعادةالكاملالنصلاستخراجتمهيدًا؛أخرى

)1(

)2(

)3(

)4(

ع!+ح،40لأ.يلا.40ء31*+،3ط3ء3؟4كاأ3،1ا!لأ.1!330همس!،لأ،331ول3ح4أولألأط3،1!أ-1ء.1اط9،

4هولس!ولس!ا،!،ولهول114*حا1،؟هطه3،مء؟ح،4،1!س!آس!3س!3ث!كاس!5ههط،5"س!4.+ء،لأ!اث!3س!-1،

ك!؟!*ه،048،8491ء.

،44؟305.1"

وترجمة،اختيارمنمجموع،التاريخي)النقدفي."آلنص"نقد،لول،ماس:انظر

2(.ههص،م7791،المطبوعاتوكالة،الكويت3،ط،بدويالرحمنعبد

آلمبحث-التاسعالفصلفي،النصوصباستخراجالخاصالجزء:انظر

.الكتاببهذا468ص،الثامن
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"ببليوجرامأو،"الشاردةالنصوص"ببليوجرامعليهنطلقأنيمكنما

أصولهافُقدتالتيالنصوصتلكالإطارهذاضمنويدخل.الشَّتَات"

ترجماتهاحصروينبغي،أخرىلغة/لغاتفيترجمتهاوبقيتالعربية

عنها.الباحثينمهمةلتيسير

(،والشروح!)التلخيصاتلةالتابعةبالمؤلفاتالنصعلاقةرابعًا:

السابقةبالمؤلفاتأوإلخ)1(...والردود(.!)التذييلاتبهالمرتبطةأو

فيعلاقةكانتولوحتى،وجودهفيومتسببةمحركةكانتالتي،عليه

)2(.الفكريةالخصومةإطار

أُلّفتأو،منهاستُلهْمتالتيوالاعمالالنصبينالعلاقة:خمامسًا

معينًا.موضوعًاتغطيمتكاملةمجموعةأوسلسلةمعهتكوّنأو،مثالهعلى

تربطوالتي،الببليوجرافيةالقياساتتظهرهاالتيالعلاقاتسادسًا:

بها)3(.تستشهدأومنهاتستقيالتيالمشتركةبالمنابعالمؤلفات

بينالببليوجراميصورهاأنيمكنالتيالعلاقةمقايسةويمكن

يلي:مافيالنصوص

آخر.كاملبنص-كاملنصعلاقة-1

آخر.نصمنبجزء-كاملنصعلاقة-2

آخر.كاملبنص-معيننصمنجزءعلاقة-3

آخر.نصمنبجزء-معيننصمنجزءعلاقة-4

.النصوصمنبمجموعة-النصوصمنمجموعةعلاقة-5

.متعددةكتبفيمشتتةتوجد،معيننصمنأجزاءبينالعلاقة-6

)1(

)2(

)3(

.الكتاببهذاعشرالحاديالفصلفي،آلعلاقاتأنواعتصنيفآنظر:

بهذآ421ص،آلخامسالمبحث-التاسعآلفصلفيآلردود،ببليوجرام:انظر

.آلكتاب

غريب،مكتبة،آلقاهرة،المعلوماتعلمفيدرآسات،قاسمحشصتآنظر:

124.ص،م8491
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للببليوجرامالتاريخيةالجذور

،متعددةموضوعيةومجالاتمختلفةعصورفيالباحثينبعضاهتم

المجالاتهذهأهمومنباَخر،أوبشكلالنصوصبينالعلاقاتبإظهار

يلي:ما

الببليوجرافيا:مجالأولًا:

توابعمنيتبعهقدوما،الكتابأوالنصبينالربطفكرةلعل

فيصورهاأنضجفيتتجلىوركائز،أصولمنيسبقهأو،ومكملات

كشففيأهـ(670)-خليفةحاجياتبعهالذيالببليوجرافيالعرض

المؤلفاتمنب"متعلقاته(")1(،يلحقهثم)النص(،المتنيذكرفهو،الظنون

الثانيالنصففي،وعصرهإمكانياتهحدودفيمعرفتهاإلىتوصَّلالتي

.الهجريعشرالحاديالقرنمن

استخدمهفقد،آلمنهجذلكاتبعمنأولخليفةحاجيوليس

قرنبنحوخليفةحاجيسبقالذيهـ(،)-689زادهكبريطاش

إلى-أيضًا-يشير"السعادة"مفتاح:ببليوجرافيتهفيفهو.الزمانمن

إلى-مثلًا-يشيرعندماولكنه،بهالمتعلقةالمؤلفاتبعدهيذكرثمالنص

يذكروقد،للشارحأخرىمؤلفاتذكرإلىيستطرد،معينلنصشرح

بقيةعنالحديثليكملالاستطرادهذامنيعودثم،لحياتهترجمة

التغطيةمنمتعددةحلقاتفييدخلوهكذا.الاولالنصتوابعأوشروح

فيالمؤلفاتبذكر،معين)فن(بعلمالتعريففيهايمتزحالتيالموسوعية

المؤلفاتثم،لمؤلفيهاالاخرىوالمؤلفاتمؤلفيهاوترجمة،العلمهذا

إلخ....مؤلفيهاوترجمة،بهاالمرتبطة

بالنصيرتبطماكلخليفةحاجيتعبيربحسب"المتعلقات"هذهوتشمل)1(

وتأييد،،ونقض،وآستدراك،وذيل،وتلخيص،وحاشية،شرح:مثل

.2عمود،1ج،المؤلفمقدمة.آلظنونكشف:انظر.إلخ...وترجمة
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كتابفي،الموسوعيةوالمعالجة،المصنفالنَّسَقإلىذلكويرجع

يرتببينما.الموضوعإطارفيالمؤلفاتتذكرحيث"،السعادة"مفتاح

اسميذكرثم،الكتابعنوانبحسبهجائيًّاالمؤلفاتخليفةحاجي

بالنص،المتعلقةالمؤلفاتإلىويشيرالإمكانبقدروفاتهوتاريخالمؤلف

كلفيذلكويتكرر..)غالبًا(.وفاتهموتواريخمؤلفيهاأسماءوإلى

للنص.تابعةمؤلفاتوجدتإذاحالة

النصوصذكرفيالتكامليالمنهجهذآيبدو،"الظنون"كشفوفي

ويتبدى،"السعادة"مفتاحفينجدهممااكتمالًاأكثر،وتوابعهاالاصلية

كتابعن"،الظنون"كشففييردمابين-كمثال-قارناإذاذلك

ونصوص،عليهسابقةبنصوصوعلاقتههـ(،395)-للمرغيناني""الهداية

التغطيةفيوالترابطالشمولومدىوغيرها،وحواشٍشروحمنلهتابعة

"مفتاحفييردماوبين،ناحيةمن)1(العناوينواكتمال،الببليوجرافية

له)2(.التابعةللنصوصأقلتغطيةنجدحيث،نفسهالكتابعن"السعادة

إذا،التكامليومنهجهخليفةحاجيالعلّامةمقدرةلناتتبدىكما

ريماضي]تجميع("،الكتب"اسماءهو:لهمعاصراَخربعملعملهقورن

بنصوصعلاقتهاعنمنسلخةًالكتبتُذكرحيثهـ()3(،11)القرنزاده

تائهة،والمنعزلالمفككالسياقهذافيالمؤلفاتوتبدو،أخرى

.0402-23102/،آلظنونكشف)1(

آلسعادةمفتاحهـ(،689)-مصطفىبنأحمد،زادهكبريطاش)2(

بكريكامل:وتحقيقمرآجعة،العلومموضوعاتفيالسيادةومصباح

-2264/،م6891،آلحديمةآلكتبدار،آلقاهرةالنور،أبوالوهابوعبد

.272

المتممالكتبأسماءهـ(،11ق)-محمدبنآللطيفعبد،زآدهرياضيآنظر:)3(

الخانجي،مكتبة،القاهرة،التونجيمحمد:تحقيق،الظنونلكشف

.م7891
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مثلمامنفعتها)1(،أووظي!فتهاأومجالهاحيثمندلالةولامعنىبلا

للاسف.الحديثةفهارسنافينجد

فينفسهالتكامليالمنهجمواصلةعلىبروكلمانحرصوقد

ذكربعدفعلهما،لذلكوكمتال("،العربيالادب"تاريخببليوجرافيته

الصورفيعليهاأُلفماذكرحيثهـ(،516)-للحريري""المقامات

ثم،ودفاعهجوم)بينالمقاماتحولجدلى،استدراك،انتخاب:التالية

والتركية.العبريةإلىترجمة،وتحشيةشرح(،الاتجاهينبينتحكيم

المخطوطةالنسخذكروهوجديدًاشيئًايضيفبروكلمانولكن

أدزكةوما،وجودهاأماكنإلىوالإشارة،يذكرهاآلتيالمؤلفاتمن

طبعاتها)2(.من

حنبللابن"المسند("،يذكرعندمافهو،نفسهبالركبسزكينويلحق

يلي:مابعدهيذكرمثلًا،هـ(241)-

عامة.بصفةالمسندحولكتب-أ

المسند.مختصرات-ب

للمسند.تهذيبات-ج

وأماكنالاعمالهذهمنالموجودةالمخطوطاتيذكركما

)1(

)2(

.زادهلرياضيآلكتب(""أسماءكتابفيآلعرضلطريقةمثالإلىللتعرف

)في)98(صفحةفييردآلذيهـ(204)-للقرطبي،آلاندلستاريخ:انظر

منعزلًاويردبشكوآل"،لابن"آلصلةوهوبهالصلةوثيقكتابًاثمالتاء(حرف

آلظنونكشففييردبماذلكوقارنالصاد(،حرف)في)802(صفحةفي

الفرضيمحمدبنالوليدلائي،الاندلس"تاريخعنوآنتحتآلكتابنفسعن

...بشكوآللابنكالصلة:ذيوله"بعضى"تذكرمباشرةفبعدههـ(304)-

286(.-1/285الظنون)كشف.وغيرها

2،ط.التوآبعبدرمضان:ترجمة،العربيالادبتاريخ،كارل،بروكلمان

.015-5441/،م7791،آلمعارفدآر،القاهرة
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منها)1(.طبعوماوجودها،

)2(:النصوصتحقيقمجالثانيًا:

العالِميوضحط،*!+4،31ط"النصوص"نقدبعنواندراستةفي

الباقيةالشواهدبينالقائمةالعلاقاتتمثيلكيفيةماس""بوْلالالماني

ولعل3،قولص!أ!نسب")4("جدولبواسطة،معين)3(كلاسيكينصمن

في،الببليوجراملفكرةالبعيدةالتاريخيةالجذورأحديمثلالمصطلحهذا

للاقتراب،معيننصمخطوطاتومقارنة"تتبعبمعنى،الوعائيبُعدها

(.)ْالإمكانبقدرالاصليالنصمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فهميمحمود،آلعربيةإلىنقله،العربيآلتراثتاريخفؤآد،،سزكين

1،مج،م8391،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،الرياض،حجازي

3/218-.222

آلنصالاصليتكوينإعادة:اءول"*س!+(حاحا،31)ول31النصوصبتحقيقيُقصد

آلمخطوطاتمنالمحققآستمدهاآلتىآلادلةعلىبناءً،معينأدبيلاثر

للنص.الاصلية

آنظر:

4!!ول.!؟طء*أ.ءهح566.0،4ء

الرومانية.أوآليونانيةآلمخطوطاتبذلكيقصد

)سلسلةأو(العائلة)شجرة:تعني؛لاتينيثم،يونانيأصلمنع!،3(ول1)!ول1كلمة

أدبي.عملأولمخطوطآلنسب(

آنظر:

!ط+3!ثه!ول11،حأص!!!"اح!+ا،حأ!3*ولهلا،5حطأ113!ولمم!طح!!ول!ث!!!أ/.4!لا!

ا!هلاا1يءاول،13.310،وله،30!ولهوله،ثا!ولولا!أولح.126290891،0ص!،3(.)ء*+1

تحقيقويعد،ومقارنتهاالمخطوطاتبمقابلةأيضًاالقدماءالعرباهتموقد-

التراث،هارونالسلامعبد:انظرأصيلًا.عربيًّافنًّاوتوثيقهاالنصوص

68.ص،د.ت،والعلومللثقافةآلعربيآلمركز،بيروت،آلعربي

275.-2ههص،سابقمرجع،لوْل،ماس
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أهمية3!ك!حكا11جاسكليوضحأيضًا،النصوصتحقيقمجالوفي

ص!(4)53"االمحققيقومحيث،النصوصونقدالببليوجرافيابينالتكامل

بينالخلافلحسم،ببليوجرافيةمعاييرإلىيستندعندماالوظيفتينبكلا

)1(محققنصإلىالوصولأجلمن،معينلعملالباقيةالنصوص

ببليوجرافيمافينظريتهجاسكلطوّرذلكأجلومن،ح[ء34415،*!،

.1،ءلمه،*!+9ء3!145؟أ!لأط)2(النصوص

جدولًاصمَّمعندمانفسها،الطريقةشاختالمستشرقاستخدموقد

وهي:،القديمةالعربيةالنصوصمنمجموعةبينللعلاقة

عنة)رواهاهـ(82)-يوسفلابي"،الحيل"فنفيكتاب-1

(.الشيباني

فيه)اقتبسهـ()-918للشيباني"،الحيلفي"المخارجكتاب-2

()3(.للشيبانيمنسوبًاأصبحولذلك؛عليةوزاديوسفأبيكتاببعض

الخصافرواها،للشيباني،"الحيل"لكتابقصيرةرواية-3

الخَصَّاففيهازاد،للشيبانى،"الحيل"لكتابمطولةرواية-4

..يوسفأبيكتاببينهاومن،أخرىمصادرمن

)1(

)2(

)3(

3ءك!اع!؟ا،أث!عظ309عيه!ه4ء*3ء،4،5ءص!ععع:3"ول4اص!3الأس!0411ا!أحطأس!+4301،

همكهـه،34ءط+ولص!3،اح4ولهع.78913،.029

ذلكفيمعروفةتكنلملمؤلفهالكتابملكيةفكرةأنإلىبرجسترآسريشير

فييذوبوقد،آلرواياتمنسلسلةفييتسلسلكانالكتابوأن،آلزمن

ونشرآلنصوصنقدأصول.جبرجستراسر،:انظر.آلروآةلاحدجديدتأليف

سنة،الاَداببكليةبرجسترآسرالالمانيآلمستشرقمحاضرآت:الكتب

وزارة،القاهرة،البكريحمديمحمد:وتقديمإعدآدم(،3291-)3191

34.ص،أم969،الترآثتحقيقمركز،آلتقافة
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يوضحجدولًاورتب،والخصافالشيبانيكتابَيئشاختنشروقد

"شاخْت(")1(:جدوليليماوفي.ببعضبعضهاالرواياتتعلُّق

آً

يوسفابو

آراخرى

الشطن

(1فلواية)

معتأيف)الافى

((منيراكب

مع(ج)ورمطولةرواية:فالخط

أخرىرمصادر)أ(منزيادة

(ج!قصرة)روايةالحصاف

"شاخت"جدول)3(شكل

المصادر:دراسةمجالثالثًا:

،متعددةمجالاتمنباحثونبهاقام،معاصرةدراساتثمة

اطأ!(،حاع"!ولهأ)3الببليوجرافيةالقياساتإلىأقربمناهجفيهااستخدموا

مؤلفاته.ومصادر،ومؤلفاته،آلمؤلفينمنواحددراسةعلىتقومحيث

:الدراساتهذهأمئلةومن

"،الادبفنونفيالارب"نهايةوكتابهالنويريعندراسة-1

)2(.الادبيةومصادره

)1(

)2(

34.-33ص،السابىَالمرجع

:الادبفنونفيالاربنهايةوكتابهالنويري،الدينجمالمحمدأمينة

-147ص،م8491،ثابتدار،القاهرة،النقديةوآراؤهالادبيةمصادره

.166
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الثلاثمائة،قاربتالتيالعسقلانيحجرابنمؤلفاتدراسة-2

وتعليقاتهوشروحه،"الصحابةتمييزفي"الإصابةكتابهومصادر

)1(.حولهالمعاصرةوالبحوثومختصراته

)2(.البخاريلمصادرسزكينفؤاددراسة-3

)3(.للأصفهاني""الاغانيلمصادرسزكينفؤاددراسة-4

لحاجي"الظنون"كشفحولعطيةإسحاقسليماندراسة-5

ومختصراتة)4(.وذيولهترجماتهوتتبع،خليفة

والإحالاتوالاستشهادالاقتباسلعلاقاتبيانيمخططوفي

مؤلفاتهعننقلًامؤلفاتهبعضفيقتيبةابناستخدمهاالتي

يمكنالواحد،المؤلفلدىالتاليفلعلاقاتنموذجًانجد،الاخرى

الاستشهاد"ببليوجرامأوالواحد"،المؤلف"ببليوجرامنسمِّيهأن

.(الذاني")ْ

ومنهجهمصنفاتهودرآسةآلعسقلانيحجرآبن،آلمنعمعبدمحمودشاكر)1(

1/3،،م7891،للطباعةالرسالةداربغداد،،الإصابةكتابهفيوموآرده

،5.14

فرانكفورت،وآلإسلاميةالعربيةآلعلومتاريخفيمحاضرات،سزكينفؤاد)2(

14صه،م8491،فرانكفورتجامعة،وآلإسلاميةالعربيةالعلومتاريخمعهد

-147.

السابق.المرجع)3(

لحاجيوالفنونالكتبأساميعنآلظنونكشف،عطيةإسحاقسليمان)4(

54.-47ص،م7791ألانجلو،مكتبة،القاهرة،خليفة

قتيبة،ابن،الحسينيموسىإسحاق:التاليالمرجعفيالمخططهذآورد)5(

،م0891والنشر،للدراساتالعربيةالمؤسسة،بيروت،ياغيهاشم:ترجمة

72.ص
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لأخم!لر1صن

الروكاهلَديل

اببك

لأنواءا

!لهـشكلنفمف!!ياتنرم!ختق

القرآنالحل!ث

(4)شكل

قتيبة"اينمؤلفاتبينوالاقتباساتالعلاقات"مخطط

الواحد(المؤلف)ببليوجرام

ونصوصمعيننصٍّبينالعلاقةلدراسةآخرنموذجًانجدكما

بأبناءالغمر"إنباء:كتاببينللعلاقةدراسةفينفسهللمؤلفأخرى

الاخرىالتاريخيةوالمؤلفات،ط852)-العسقلانيحجرلابن،العمر"

وهي:حجر،لابن

".الثامنةالمئةأعيانفيالكامنة"الدرر-1

".الكامنةالدرر"ذيل-2

مصر(".قضاةعنالإصر"رفع-3

المفهردس")1(.للمعجمالمؤدسَّس"المجمع-4

التاريخية،الجذوربعضتتضح،المسابقالعرضومن

آلعسفلاني،حجرلابنآلتاريخيوآلمنهجالتاريخ،الدينعزكمالمحمد)1(

.505-473ص،لأم849،آقرأدآر،بيروت
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العلاقاتووصفلتمثيل،المختلفةوالاساليبوالمجالات

لابعادها،بلورةالببليوجراميعدوالتيالنصوصبينالببليوجرافية

لوظائفها.وتطويرًا

الببليوجراماستخدامآفاق

(:النصالعائلةالجزنيالببليوجرام

المتعلقةالمؤلفاتمنوعائلتهالنصبينتربطالتيالعلاقاتإن

للباحثويتيح،وعائلتهالنصيشملجزئيببليوجراميمثلهاأنيمكن،به

وشروحهالنصمجموعةمن،لهيتاحماثم،يلائمهماإلىيتعرفأن

إلخ....وردودهوذيولهومستدركاتهوتلخيصاته

(:العربياللتأليفالشاملالببليوجرام

الجزئيةالحالاتهذهبينالتكاملآفاقنتصورأنويمكن

يتجاوز،العربيللتأليفشاملببليوجرامفيالنصوصلعائلات

نعرفهماكلَّوينتظم،الفكريالإنتاجلوحداتالمنفصلةالمعالجات

الزمنيةأبعادهافي،للنصوصوبَعْدي!قبْليةعلاقاتمنونكشفه

الببليوجرافي،الضبطمنالمزيدتحقيقمع،والمكانيةوالموضوعية

الترآجمكتبوتحليل)1(،العربيةالتكوينيةالببليوجرافياتواستيعاب

الببليوجرافيةوالإشاراتالعربيةوالموسوعاتوالتاريخالشيوخوبرامج

ظهرمامعرفةفيتفيدالتي،الترآثيةآلعربيةآلببليوجرافياتبذلكيقصد)1(

ولكنها،أخرىمؤلفاتمنبهايرتبطوما،لمؤلفيهاونسبتهامؤلفاتمن

فيتفيدوقلما،آلحاليعصرنافىِوجودهاأماكنإلىالتوصلفيتفيدلا

عصرلظروفنظرًا.(...المجلدات-)الاجزاءآلوعائيةوحدآتهامعرفة

كشف-السعادةمفتاح-)الفهرست:آلببليوجرآفياتهذهومن،المخطوط

إلخع(....آلشيوخبرآمج-وذيولهآلظنون
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لاستخراج؛الممكنةالمصادرمنذلكوغيرالمؤلفاتداخل

جانبإلىثناياها،فيالمنتثرةالببليوجرافيةوالبياناتالمعلومات

المؤلفاتتحصرالتيالحديثة)1(الوعائيةالاشاريةالببليوجرافيات

وفهارسوغيرهما)2(،وسزكينلبروكلمان،الإسلامية-العربية

الحصريةالجاريةوالببليوجرافياتبالمكتباتالمخطوطات

مبرمجببليوجرامفيذلككلتفريغيتمأنعلى،إلخ...والموضوعية

لماحضورقائمةمبدئيًّاويشكل،الاَليالحاسبإمكانياتتستوعبه

لماانتظاروقائمةناقصًا،أوكاملًا،بالفعلتراثيةمؤلفاتمنوجدناه

ونعتبرهظهورهفينأملزلناوما،فكريإنتاجمنبياناتهرصدنا

الببليوجرافية)3(.قضايانامن

هذهفيأبعادهاوتحديدووصفهاالتأليفعلاقاتهيكلةوتعد

يحتويهاأنيمكنالتيوالتسمياتالعناصرلطرحنواة،الدراسة

يظهرأوبالفعلموجودعملأونصلاييتسعلكي،الشاملالببليوجرام

لهمؤلفاتمنيلحقهومايسبقهبمامتصلًامكانهيأخذبحيثمستقبلًا،

)1(

)2(

)3(

أشكالهوتحددالعربيآلفكريالإنتاجتحصرالتيآلببليوجرافياتبذلكيقصد

النشروبياناتآلنسخوجودأماكنإلىوتشير(،مطبوعة،)مخطوطةآلوعائية

التراثوتاريخ.لبروكلمان،العربيالادب)تاريخ:أهمهاومن.منهاطبعلما

إلىآلمعنىينصرفلاحتى"المكانية"كلمةتستخدمولملسزكين(،،العربي

معين.إقليمببليوجرافياتأوآلمكتباتفهارس

الإسلامي،الفكريللإنتاجعالميببليوجرآفينظامإنشاءمقترحاتانظر

،الهاديعبدفتحيمحمد:آلتاليآلمصدرفي،العربيالببليوجرافيوالضبط

،م8791،والتوزيعللنشرالعربي،آلقاهرة،الببليوجرافيآلضبطفيدراسات

.001-99ص

الببليوجرافية،وقضاياهآلفقهيتراثنا،الحلوجىِآلستارعبد:المجالهذآفيآنظر

.681ص،(م7791حزيران)يونية/،2ع،3س()آلرياضالدآرة
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فيوالتواصلالتكاملروعةتتجلىأنيمكنذلكخلالومنبها،علاقة

البنيةإبرازفيالتكوينيةالببليوجرافياإمكانياتتبرزوأن،العربيالتأليف

،ومتجددةمتصلةقرنًاعشرأربعةحضارةفيالفكريللإنتاجالمتكاملة

المعرفةاو،الندرةأوالخلطاوالنسيانغمرهاروائععنالركاموإبء

بنصوصوالتكامليةالجدليةعلاقاتهاعنبمعزلبالنصوصالجزئية

.أخرى

وصففيتوفيرهايمكنالتيوالدقةالتحديدمنللمزيدوكمثال

التالي:المئالعرضيمكن،المؤلفاتبينالعلاقة

يذكرثمهـ(،241)-حنبللابن"المسند"،كتابإلىسزكينيشير

كماالمؤلفاتهذهويبوب،بهالمتعلقةالمؤلفاتمنمجموعةبعده

يلى:

عامة.بصفةالمسندحولا-كتُب

المسند.مختصرات-ب

المسند)1(.تهذيبات-ج

بتحديدهاوقصتُإليهاتوصلتُالتيالتأليفمصطلحاتضوءوفي

المؤلفاتهذهوصفإعادةيمكن،الدراسةهذهفيوتقنينهاوصياغتها

أكثربصورة(،حنبلآبن)مسندوهو،الاصليبالنصعلاقتهابحسب

التالي:الجدولفيتحديدًا)2(،

222.-3921/،أمج،آلعربيالتراثتاريخفؤآد،،سزكين)1(

عملةفيسزكينبهقامالذيالعلميللجهدالتقديرإلىهناالإشارةالمهممن)2(

الباحتين.علىفضلهيُحصىلاآلذي،آلعظيمالببليوجرآفي

112



)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ذكرعندسزكينأوضحهاالتيوالتحديداتالاوصافتميزآلعلامةهذه)بر(

.المؤلفاتبعض

آلكتاب.بهذاعشرالحاديآلفصلفي،التأليفعلاقاتجدولة:انظر

حنبلابنوطريقةالمسند،بهاينفردالتيآلممبزاتدرآسةآلكتابهذايشمل

والروآية.آلحديثفيوشروطهالاسانيد،أشجارآختبارفي

وتمامه.كمالهبيانهو:الختم

آخربعضعلىالحديثكتببعضبهايزيدالتيالاحاديث:تعنيالزوائد؛

المؤلفويكملهحنبلابنفاتماهىِالكتابهذآفيوالزوآئد.معبن

الزوائدتصبحبحيث،حنبلابنمنهجإطارفي،للحديثآلستةآلكتبمن

وآحد.منهجإطارفيكلهاللكتبجمعًاللمسندبالإضافة

السُّنَّةكتبلبيانالمستطرفةالرسالةأهـ(،)345جعفربنمحمد،الكتاني:انظر

.171-017ص،م891آ،الإسلاميةآلبشائردار،ببروت،4ط،المشرفة

عمومًا.آلحنبليالمذهببتراجمويتعلقآلمسند،بكتابعلاقةلهليست

رقمالحلو،الفتاحعبدحاشبة،آلسابقآلمرجعفؤآد،،سزكين:آنظر

921.ص)691(،
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بمسندالعلاقةتسمية

سزكينعندحنبلابن

بالمسندالمتعلقةالمؤلفاتعناوين

سزكينعندوردتكما

حسببالمسندالعلاقةتسمية

)1(الدراسةهذهمصطلحات

ب،

كا

!أ.

بمِ

ثه

ك!.

هـ(577)-المدِيني،المسند)2(خصائص-

الإماممسندختم)3(فيالاحمدالمصعد-

هـ(833)-الجزريابنأحمد،

المسند،زوائد)4(فيالمقصدغاية-

هـ(.708)-الهيثمي

الإماممسندعنالذبفيالمسددالقول-

هـ(852إ-العسقلانيحجرابنأحمد،

أهـ(.3)قللمِدْراسيالمسدد،القولذيل-

المسْنَدبأطرافالمطلعالمُسْنِدأطراف-

ط838)-إبراهيمداماد،الحنبلي

النص"خصائص"دراسة

("النصخصائص"دزاسة

والذيول"التكملات

لزوائد"وآ

("النصييد"تأ

النص"لتأييد"ذيل

النص:كشافاتأومفاتيح

طرافأ

أحمد،الإمامتراجمفيالاحمدالمنهج-

هـ(289)-العليمي

(()ْبالنصعلاقةلهاليست



الببليوجرامأشكال

أشكالىعدةتحديدتم،المؤلفاتعينةاستقراءخلالمن

المستقبلفيويمكن،النصوصبينالتأليفعلاقاتتوضح،للببليوجرام

أعطيتالتيالمسمَّياتلتحديد؛مستقلةالاشكالهذهبينالعلاقةدراسة

)1(

)2(

ومجانستهاآختيارهايتم،وآلروايةالسندثلاثيةآلاحاديثهيالثلاليات

الاحاديات:تسمَّىالحديثفيكتبوهناك،الاصليالنصمن

آلحديثية.وآلمئات...وآلثنائيات

.401-79ص،السابقآلمرجعجعفر،بنمحمد،الكتاني:انظر

آلدرآسة.هذهأوصافمنفهي)المجانسة(أما،سزكينأطلقه)آلشرح(وصف
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بمسندالعلاقةتسمية

سزكينعندحنبلابن

بالمسندالمتعلقةالمؤلفاتعناوين

سزكينعندوردتكما

حسببالمسندالعلاقةتسمية

الدراسةهذهمصطلحات

بمِ

ئج

!.

حنبلبنأحمدبناللّهلعبد)1(،ثلاثيات-

هـ(.092)-

صدرنفثاتبعنوانللثلاثياتشرح-

هـ(1881)-للسفاريني،...المكمد

المعلوماتمجانسة

اختيار:)أي(،النصمن

الاحاديث(منمعينلنوع

اللمجانسة(شرح)2(

بمِ

غأ

.!

.ب!

حديثهمأخرجالذينالصحابةأسماءترتيب-

حروفترتيبعلىالمسندفيحنبلبنأحمد

هـ(571)-عساكرابن،المعجم

حروفعلىحنبلابنمسندترتيب-

ط082)-المقدسي،المعجم

الإماممسندترتيبفيالدراريالكواكب-

زكنونآبن،البخاريأبوابعلىأحمد

هـ(837)-

""السيرة:بعنوان"الكواكب"مختصر-

المُجانَسَةمَعْجَمَةُ

النص(منالجزء

النصمعجمة

النصمَوْضَعَةُ

موضوعيًّا()ترتيبه

النصلمَوْضَعَةِمختصر

أحمد،الإماممسندعلىالزبرجدعقود-(لغوي)شرح

هـ(119)-السيوطي

)2(لغويشرح



تدرجهاوملاحظة،مباشرةبينهاالمقارنةولإتاحة،الدراسةهذهفيلها

فعليةنماذجتليهاوسوفوبنيتها،نسيجهافيالتركيبإلىالبساطةمن

فصولبهتحفلماجانبإلى،المؤلفاتبينالعلاقاتببليوجراممن

الببليوجرامأشكاليليماوفي.بموضوعهامرتبطةنماذجمنالبحث

فعلية:ونصوصمؤلفاتخلالمناستقراؤهاتمالتي

الخطي:الببليوجرامأولًا:

يتعلَّقنصإلى)محرك(أصلينصمنتمتدخطيةعلاقةويمثل

هذهمننصٍّوكل،إلخ...الثانيبالنصيتعلقثالثنصإلىثم،به

يلي:كماواحد،نصمنأكثرعنهيتفرعلاالنصوص

بختكهلردعلىردالنصعلىرداصليتص

الخطيالببليوجرام)5(شكل

المتجمع:الببليوجرامثانيًا:

فيوإدماجهاجمعهايتم،الاصليةالنصوصمنمجموعةويمثل

يلي:كما،جامعجديدنصٍّ

المتجمعالببليوجرام)6(شكل
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الاشعاعي:الببليوجرامثالثًا:

بهتتعلقأخرىونصوصالاصليالنصبينإشعاعيةعلاقةويمثل

الظلي:الشكلويمثله،ثلاثةعنتزيدمباشرة

الإشعاعيالببليوجرام71(شكل

يميم

!لكخيصجشمرخ5

صبماالئلخيصئلخلِص5

لنلخيص،تهنيب5

ج

التشجيري:الببليوجرامرابعًا:

ثم،عنهتتفرعونصوصالاصليالنصبينتشجيريةعلاقةويمثل

إلخ....الفروععنتتفرعنصوص

التالية:الاشكالبينالتشجيريالببليوجرامفينميزأنويمكن

البسيط:التشجيريالببليوجرام-1

الأكثر،علىثلاثةأوونصينأصلينصبينبسيطةعلاقةويمثل

يلي:كما
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ايمصلي
نانع
)8(شكل

البسيصلىالمشجيريالببليوجرم

المركب:التشجيريالببليوجرام-2

تلبثلاأخرىونصوصأصلينصٍّبينتفريعًاأكثرعلاقةويمثل

يلي:كما،عنةتتفرعأن

)9(شكل

المركبالتشجيريالببليوجرام

(:الاتجاهين)ذوالجذريالتشجيريالببليوجرام-3

اتجاهين:ذاتعلاقةويمثل

عنهاأخذالتيالجذورأوالمصادريمثلصاعدقبْلياتجاه-أ

بعد(.مافيأخرىلنصوصمحركًاأصبح)الذيالمحرِّكالنص

النصعنتتفرعالتيالنصوصيمثلنازلبَعْدياتجاه-ب

المحرِّك.
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!يمنص
الئص

مصالركه

لمحروو

متفارعةنصوص

النصعن

الأصلى

)01(شكل

الاتجاهين()ذوالجذرىالتشجيريالببلّيوجرام

المتعدد:النفارع)1(ببليوجرامخامسًا:

مستواهنفسمنفرعينصعلىيقومفرعينصبينآلعلافةويمتآ

أيضًا،الاصليبالنصالفروعبعضفيهتتسآكما،أدنىمستوىمنأو

يلي:كما

)11(شكل

المتمددالتفارعببليوجرام

.بالكتاب012ص،التفارعتعريف:انظر)1(
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المغلق:الببليوجرامسادسًا:

يغلقأخيرنصٌّيأتيثم،ثلاثةأوبنصَّينأصلينصٍّعلاقةويمثل

البداية،فيالبسبطالتشجيرشكليأخذقدأنهويلاحظ،الببليوجرامدائرة

أمثلته:ومن،ينغلقثم

)12(شكل

المغلقالببليوجرام

المركب:الببليوجرامسابعًا:

فهناك،توضبحهسبقمماالببلبوجراممنأشكالعدةعلىويحتوي

وتنوعت،بهاالمتعلقةالمؤلفاتتعددت،الخصوبةشديدةنصوص

ببننسيجهفييجمحيمثلهاالذيالببليوجرامأصبحبحبثعلافاتها

الشكلويمثله،إلخ...وتجمبعبة،وخطبة،وتشجبرية،إشعاعبةأشكال

التالي:
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لًاوأ

)1(

ثأمم

المركبالببليوجرام)13(شكل

الببليوجرامفيالمستخدمةالمصطلحات

الببليوجرام،فيالنصوصبينالتأليفعلاقاتتمثيلأجلمن

واستخدامها:التاليةالمصطلحاتبصياغة

التفارع)1(:علاقة

يلي:ماوتشمل

علمفيمشِلوله)فَرَعَ(،مناشتقاقهتمَّ،آلتفاعلوزنعلى"التفارع":لفظ

علىلدلالتهالتفارعلفظاختيروقد)وَصَل(.من"آلتواصل"هوآلاتصال

أخذعلاقةففيه،النصيالتأليففييحدثماوهو،الجانبينبينآلمفاعلة

للتابعة.آلتابعةوالنصوص،التابعةوالنصوصالاصليةالنصوصبينوعطاء

مصالحةوهو،الخروجمنتفاعل،آللغةفي)تخارج(:آلمثالسبيلعلىآنظر

،التعريفاتمحمد،بنعلي،الجرجاني:التاليالمرجعفي...آلورثة

53.ص،م8391،العلميةالكتبدآر،بيروت
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نصبينتربطالتيالعلاقةعلىللدلالةالمباشر:التفارع-1

،مباشرةبهتتعلقاوعنهتتفرع(نصوص)أوونصمحوريأصلي

إلخ....والشرحكالتلخيص

تابع،نصبينالتفارععلاقةعلىللدلالةالبعيد:التفارع-2

،الشرحشرحمثل،تاليةتأليفدورةفيعليهيُؤَلَّفأيضًا،تابعونص

إلخ....التهذيبتهذيبأو،الشرحتلخيصأو

التفارع:رُتَبثانيًا:

الأصلي،النصعنالبعيدأوالمباشرالتفارعمستوياتلتوضيح

تابعنصربينالمباشرةالعلاقةمنتتدرجللتفارعرتبباستخدامقمت

عليهاتؤلفتابعةفرعيةنصوصبينالتاليةالعلاقاتالى،أصليونص

التالية:الرتببحسب،أخرىتابعةنصوص

:الأولالتفارعرتبة-1

شرحمثل!،ونص!نصبينالعلاقةمستوىإلىتشير

إلخ....النصعلىالردأو،النصتلخيصأو،النص

الثاني:التفارعرتبة-2

عليهسابق!ونص!نصبينالعلاقةمستوىإلىتشير

أصلي.نصلشرحتهذيب:مثل،لتأليفهومحرك

الثالث:التفارعرتبة-3

لاصل.!!!،بينالعلاقةمستوىإلىتشير

الرابع:التفارعرتبة-4

!!و!!،بينالعلاقةمستوىإلىتشير
(14شكل)انظر.لاصل!

إلخ....وسادسخامستفارعإلىالرتبتتسلسلأنويمكن
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اصلىنص

الأللالتفارعرتبةمنمؤلفاتااخرى

المثخيمىنمرح

الن!خهصلائمرحنهنمي

التلّضصشرحلتهذ!يئظم

الثلأكاالتفارعرتبةمنمؤلفات

الئالثالتفارعرتبةمنمؤلفات

الرابعالمنارعرتبةمنمؤلفات

)14(شكل

التفارعئرتبتخطيطينموذج

التفارع:أنواعثالثًا:

بينالتأليفعلاقةفيالاختلافأوالتشابهمدىتحديدأجلمن

تستخدم،النانيالتفارعرتيةمنابتداء،التابعةالفرعيةالنصوص

التالية:المصطلحات

المتجانس:التفارع-1

فينفسهنوعهمنآخرفرعينصعنفرعينصتفارعإلىويشير

مثل:،التأليف

التلخيص.تلخيص-

التهذيب.تهذيب-

15(.شكل)انظر.وهكذا...التذييلتذييل-

المختلط:التفارع-2

فيعنهيختلفاَخرفرعينصعلىفرعينصتفارعإلىويشير

متل:،التأليفنوع

التلخيص.-شرح

.شرحعلىحاشية-
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15(شكل)انظروهكذا....التلخيصنظم-

هختلطئئرعمنثعسنفرع

)15(شكل

التفارعلأنواعتخطيطيلموذج

للببليوجرامعامةنماذج

ويوضحهايخططهاالتيللعلاقاتتوضيحيةنماذجيليمافي

متعددةأنواععلىتحتويأنبهاقصد،عامةنماذجوهي،الببليوجرام

متعددةنماذجتردسوف،الكتابهذافصولداخلوفي،العلاقاتمن

بموضوعها.ارتباطًاأكثر

!16(شكل

لمؤلفاإليهاتوصللتيالمربيالتأليفافيالنصئةللعلاقاتإشعاعيببليوجرام
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نرجمه

مخطوطا

الئرببةفىبحث

)2(الظنونكاثمفمن

1)1(شلراسة

الظنونكش!
العارهن!يةكشاف

ذدلل

الأ"على12)

مخئصرهعأ

ئخدآ

)1(

)2(

هـ(6701)-خليفةلحاجيالطنون،كشفببليوجرام)17(شكل

عنالطنونكشفمنالتربيةفيبحوث:عطيةمحمدإسحاقسليمانانطر:

7791،آلانجلو،مكتبة،القاهرة،خليفةلحاجيوالفنونآلكتبأسامي

2.ج

محمدإسحاقسليمان:الطنونكشفعنالتاليةالدراسةمنمأخوذةالبيانات

مكتبة،القاهرة،خليفةلحاجيوالفنونالكتبأساميعنالطنونكشف:عطية

47.ص،م7791آلانجلو،
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125

عدديتحليل5

الظنونكشفلببليوجرام

فيللزيادةقابلة)الاعداد!

(مقالاتأوكتبشكل

(1)فرنسية،(1)تينيةلا:ترجمات-

الاقل()على)4(:مخطوطات-

:)4(-طبعات

:)2(مختصرات-

الاقل()على)12(:ذيول-

النص(معمنشوروآخرمستقل)واحد)2(:كشافات-

(كتابشكل)في)1(:عنهدراسات-

(كتابشكل)في)1(:منهدراسات-



بآصكر**!ل!!

)18(شكل
إجمالي"حصرخطي(تشجيري،،)إشعاعي)1"البخاريصحيحببليوجرام

كا49ومجموعها،عليهالمتفارعةللمؤلفات

)1(آنظر:

555.-1541/،الظنونكشف-أ

1.354/،المكنونإيضاح،الباباني-ب
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)1(

لأئسابا

360ْ-الجزرىالأثيرابنلكخيصلماللبب

الأصل(عىواستدر!في)زاد

1ْ91-السيوطييلخيصلماللببليث

)واسندر&!زادلضا

حصددا

8601-العجمياحمدتذدِيل/الأنس!فىا!ببلبذيِل

؟86ْ.-الاشمونيالرحمنجمد/..اتذيلتجريِد

)91(شحل

"1هـ()562)-للسمعاني،الأنسابببليوجرام

1/917.،آلظنونكشف

127

الخيقمَرى/حتمبا

الأنسلبهـلخص498

[ليهاوضموملخصانه

الاثيرلابنزي!ات

ويخر!اوالرشدس

بمبم

ا

السابق:بالشكلالموجودةالببليوجراماشكال

خطي.-

متجمع.-



)1(

)2(

وتركطَ(فلرسهة)ترجم!تثلاث

نولعلىذرو

)02(شكل

هـ()1(681)-خَلِّكاَنلابن،الأعيانلوفياتمختصرببليوجرام

ثضص(طلوزورالشل

ورالمؤى-48

.-0هيعرة/لارز

اّهـ-ْ!ك!ىطلطرزى

طنمى/لاثنمة-61

الئطمالثئوث

-طلعثررى

.37!الرويّلورهرى/ضرح

هـ83-ْللسصاثيلأ*/شرح

هـ046

للمرسي-شرح

73ْ-ْالممريحمزةطيه/لابنالرد

هـللنيممالوررى-442

لأ.هـ-7
لاكن،لضلب

)21(شكل

هـ()2(246)-الشكَيتلابن،المنطقإصلاحببليوجرام

1/1702.،الظنونكشف

ترتيب=فيآلمُعْلَم)المَشُوفُفي"مقدمته(")محقق(،السوآسمحمدياسين
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(ال!ليوحرام)تحتط

!فل

ذولعىذول

مخنصرات

فرسية\ترممة

تركطَترحمة



نيلذور
ولنيل

ذيىنهلنهل

ذولذيلنيلا)انتقاء(نيلمنمستفد

)1(

)مركب(بغداد)1(تاريخببليوجرام)22(شكل

مكةهـ(،616)-العكبريالبقاءأبي:تصنيف،آلمعجمعلىالإصلاح

.15/،م8391،آلقرىأمجامعة،آلمكرمة

937ص،آلتاسعالفصلفيومصادرهالببليوجرآمهذآتقاصيلآنظر:

.بالكتاب

912

حص
تا،رزبند"تتفطيب

ككل6-2يادلبفدا -

السابق:بالشكلالموجودةالببليوجرامأشكال

إشعاعي.-

تشجيري.-

متجمع.-

الثالث.التفارعرتبةالىيصل:التفارعرتب

التفارع:أنواع

للذيول(.)ذيول:متجانس-ا

للأصلومختصرات)مستدرك:مختلط-ب

(.الذيلمنومنتخبات،والذيل



)1(

ا!نا.ينى!لم!هدديللمركناني"ءلمشهيلمسرحكفاية

أ

هـ-428القلوري

-للعؤلفنفسهمحلت08فيموسع

للمريخناني/المبتديبدايةيف!رحالهدايهّ

إ

الدينالهداية/لأكملشرحالغالة

هـ0786الباررتى

علىالغابةشرحعلىحاثمية

49!5-جلبيللسعدي/الهداية

الهدايهّ/لأحاليثالرالةنمس

هـ762-للز!لعي

إ

لأيهنالقددر/شرحفتع

هـ1،8-المماء

الرموزكشففياككلرنتانج

هـ889-زادةلقضى/والأسرار

لمالهدايةصرحفيالترايةهعراج

رو974-للسكاكي

)23(شكل

للمرغيناني)؟"والنهادهالبدايةببليوجرام

آلهدآية"،لاحاديثالراية"نصبفي"مقدمته("،البنورييوسفمحمد:آنظر

.114/هـ،3913،الإسلاميآلمكتب،بيروت2،طهـ(،762)-للزيلعي
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الفرناجمانفىاللاسعالضموء

هـ209-للسخاويالتايمع

لمالهمخاويتونفىالثاوي

هـ119-ثلسيوطي

الهمخاوي(صكلىوتشني)رد

للؤ/اتلامعثضوءهنالطالعالبلو

هـ)؟نتخاب(319"المملامجمدابن

/السخاويضوءلغرراثحاويالقبس

)اذتخاب(هـء369الحلبيللشهاع

ائلدمع)1(اتضوءببليوجرام)24(شكل

:أخرىنماذج

التأليفمنعديدةألوانًالقيتوالتيالتأثير،شديدةالمؤلفاتومن

يلي:مماعليها،المتفارع

سينالابن،"والحكمةالمنطقفيوالتنبيهات"الإشارات5

هـ()2(.)-428

ص()3(.672)-مالكلابنالنحو"،في"الالفية5

هـ()4(.505)-للغزالي،"الفلاسفة"تهافت5

(.هـ()538ْ)-للزمخشري("،التنزيلحقائقعن"الكشاف5

("،البريةخيرمدحفيالدرية"الكواكبأو،"البردة"قصيدة5

.هـ()6(496)-للبوصيري

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.2/9801،الظنونكشف

1.84/،المكنونإيضاح،الباباني59،-149/،آلظنونكشف

-1911/،المكنونإيضاح،الباباني،155-1151/،آلظنونكشف

513.-1/905،الظنونكشف

1484.-21475/،آلظنونكشف

1336.-21331/،آلظنونكشف
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الضوءمختصرفى(لمططعالنور

ثخيص(ى239-/للقسطحطياللاصع



115؟أكاأ-35"حول)ثع!ع!هكرونوجرامالببليو:الثانيةالوسيلة

التاليف(لعلاقاتالزمني)المخطط

؟وحدهالببليوجراميمثلهالاالتأليفلعلاقاتأخرىأبعادهناك

عليهاأطلقتُإضافيةوسيلةبتصميمقمتولذلك

هي:الأبعادوهذه،لتمثيلها

التفارعفيالزمنيةالمسافاتأولإً:

وتشمل:

ومؤلفاتالاصليالنصظهوربينتفصلالتيالزمنيةالمسافات

(.الاولالتفارعرتبة)منمباشرةعنهتتفارع

عنهتتفارعومؤلفاتتابعةنصوصبينتفصلالتيالزمنيةالمسافات

قأكثر(.الثانيالتفارع)من

الأصليالنصلتلأنيرالزمنيالمدىثانيا:

تحريكهفيالأصليالنصاستمرارمدىقياسذلكويشمل

قرونعدةإلىالمدىذلكيمتدوقد،لتوابعهتابعةأوعليهتابعةلمؤلفات

الزمن.من

كرونوجرام:الببليولاستخدامتصويرينموذجيليماوفي
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رو2

كل3

9ء

...رر01

الهجرية(اللقرونزمنيمُدرَّج

اتنرن3فيفرعيذص

رر3الدَرنفيظهراصلينص

:الأشمكالتوفميح

(صلينص!

(ولتفازعنصوص5

ثاننفارعنصوص!

ثالثنفارعنص5

كرونوجرام-الببليونموذج)25(شكل
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السابق:للشكلتحليل

هـ:3القرنَّفيظهر:الاصليالنص

المؤلفماتمن)2(عدد-هـ3القرنفي:الأولالنفمارع

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ4القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ5القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ6القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ7القرنفي

المؤلفاتمن)2(عدد-هـ8القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ9القرنفي

المؤلفاتمن)3(عدد-هـ5القرنفي:الثانيالنفارع

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ6القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ7القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ8القرنفي

المؤلفاتمن)1(عدد-هـ9القرنفي:الثمالثالتفارع

بالبحثالحالاتبعضفيكرونوجرام""الببليويستخدموسوف

الاختصارأجلومن،النصِّيالتأليفعلاقاتفيالزمنيالبُعدلتمثيل

"الكرونوجرام(".عليةيطلقسوف

صيءحصيوحصيفى
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نبالثاب!لباا

النَّصِّىِالظئيفعلاقات

والوظيفيةالظئيفلِةوخصالصهاانواعها

الحتب(منعينا!استقراءخلال)من

:فصولسبعةوفيه

وأشكاله.تعريفه:النص:الرابعالفصل

للنص.التمهيديالتأليف:الخامسالفصل

النص.تشغيل:السادسالفصل

النص.تحويل:السابعالفصل

النص.مصاحبة:الئامنالفصل

النص.ومحاورةخدمة:التاسعالفصل

واحتواوه.النصواحتواءنمذجة:العاشرالفصل
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اب!41الفحلى

والنَمحالهتعريفه:النص

مبحئان:وفيه

وخصائصه.مفهومهالنص!::الأولالمبحث

للنص.المختلفةالأشكال:الئانيالمبحث
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14الأالمبحث

وخصائصهمفهومه:النص

صعوبةمنبالرغماستخدامًا،الكلماتأكثر،*!+النصكلمةتعد

إطارفيمعناهامنللافترابمحاولةيليماوفيوتعريفها،تحديدها

ببليوجرافي:معلوماتيمدخلمن،البحث

للنص!:البنيويالمفهوملًا:أو

يستخدمهاالتيالعلاماتأو،"الكلماتهوالنصبأنالقوليمكن

مسجلأو")1(،مطبوعأومخطوطعملفي،الكلماتمنبدلًاالمؤلف

إيحاءً،أو،فكرةنظرهوجهةمنتحمللكي؛ضوئيأوإلكترونيبشكل

خلالمن-كرسالة-وجهتهاوتتحدد،ذلكمنتركيبًاأوإحساسًا،أو

طريقعنتوثيقيةضماناتإلىالنصيحتاجولذلك؛وبنيتهاسياقها

نسبيًّا(،)ولوثابتةمحددةصورةفيوالبقاءالاستمرارلهليتحقق،تسجيله

وعدةنصوصعدةتصبحفد،للنصأوجهعدةهناكأصبحتوإلا

تثبيتفيالرغبةعلىللدلالةآستخدمتالتيالكلماتأدقومن،رسائل

هـ()2(.346)-المسعوديعنديردالذي"الكتاب"مبنى:لفظالنص

ص!يا+طهـطهـع3!3301!لاهم1لا-1!3؟أث!*4أ11هم43،!اولهولأس!3س!ول،س!حأطح5!!ح،،طهـسأطهـ(1)

2،3891ءصكه7."*ص!،(.

التاريخ،فيالجوهرومعادنالذهبمروج،الحسينبنعلي،المسعودي)2(

/4،م7391الفكر،دار،بيروتالحميد،عبدالدينمحييمحمد:تحقيق

.904
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الالحانأوالاصواتمنمنظومةالنصيكونأنيمكنكما

رمزيًّاتكثيفًاأو،الموسيقيةوالمقطوعاتكالقراءات،المسجلةالمسموعة

نغماتأي؛تُثبِّتُالتيالموسيقيةالنوتةمثلالاصواتلهذهمكتوبًا

مقروء.شكلفيألحانأوأصواتأو

"التصورذلك،للنصالمتوقعةأوالقائمةالتوثيقيةبالوظيفةويرتبط

أهميةأكثرالتصورذلكويعد(")1(،مغلقكيمانهوالنصبأنالشائع

مغلق،نصالثقافاتكلفي"فهو،المقدسالدينيبالنصوالتصاقًا

الدلالة،ونهائيهالتشكلنهائي!؛والنهائيةالاصالةإليهتُنسبنظامًايشكل

المقدسالنصفإنولذلك،التغييريةالتاريخلفاعلياتخاضعغيروهو

")2(.كتابيةطاهرةًويُعدمكتوبًادائمًايكون

،الكلامصُلْبُوهو"المتن"،بكلمة-أيضًا-النصإلىويُشار

النصلكلمةآخراستخداموهناك،كالحواشيإضافاتأيعنلتمييزه

والسُّنَّة)3(.الكتاب:يعنيوهو،الدينأصولعلماءعند

للنصر:الاتصاليةالخصاثصثانيًا:

لان؛مقدسةصبغةذاالنصفيهايكونالتيالاحوالتجاوزناوإذا

النصتناولناوإذا،البحثهذاإطارمنأوسعوعلاقاتةبخصائصهالإحاطة

عناصرثلاثةمعالتعاملعلىنقتصرفإننا،كرسالةالاتصاليإطارهفي

.والقارئ،والنص،المؤلف:وهي،للقراءةالاتصاليفيالنموفيأساسية

كبنيةمغلقًايكونمابقدرالنصبأنالقوليمكن،الحالةهذهوفي

3ع،4مج(،)آلقاهرةفصول،النص،السلطة،آلحداثة،ديبأبوكمال)1(

.94ص،(م8491حزيران/يونية-نيسان)إبريل/

95.ص،السابقالمرجع)2(

27.316،اص،العربيالمخطوطمصطلحاتمعجم،بنبينشوقيأحمد)3(
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التفسيرطريقعنللتفتحقابلًايكونفإنه،العلاقاتأوالكلماتمن

النصحالةوفي،متحركوالتفسيرثابتالنصإن:أي؛المعنىوتشكيل

.بشريوالتفسير،إلهيالنصفان،المقدسالديني

بشكلصمِّمتقدالمحددةبنيتهافيالرسالةأنمبدئيًّاوالمفترض

"ليندكفيست("ولكن،المؤلفأهدافلتوصيلملائمةتكونلكيمعين

وأن،المشاكلمنتخلولاالمؤلفوأهدافالنصبينالعلاقةأنيرى

القولالخطأمنولذلك...قبلمننعرفمماأبعدشيئًايقوللاالنص

)1(.المؤلفيريدهاالتينفسهابالطريقةالنصسيفهمالقارئبأن

ضوءفييتمالادراكأن:هي،المجالهذافيالحاكمةوالقاعدة

خبرتهضوء"فيسيتمللنصالقارئفهمأنيفترضولذلك؛الخبرة

تعدالتي،السابقةوتحيزاتهأوهامه-أيضًا-وربما،السابقةومعرفته

علىوالتعرفالمطابقةعنداستدعاؤهايتمالتيالمعانيلتلكمصدرًا

")2(.النصفيالكتابةرموز

عن،العلميأوالتقنيأوالتعليميبالنصالقارئعلاقةوتختلف

كاتببينأحيانًاالمقابلةتصلالادبمجالففي؛الادبيبالنصعلاقته

نأبدلاالقارئولادةأنمن،بارتيعلنه"ماإلى،والقارئالنص

علىالصراعلمدىكتصوير")3(؛المؤلفموتحسابعلىتكون

)1(

)2(

)3(

أصأث!ك!34ا"3،!س!،ث!اا!9ءولهطحءس!013اءول،*ص!4لاا!ث!!4.31311ولكاطهـ(!7س!حول43ولهح!"ولول4

1!ول!لا/4.313!لأ!ا"ءطمم!!1!ول،!!!30ولع!.ولهط4،وله!!ء3اطول!ولها"!س!ا.18913،

.23249.

أ+ك!ولس!ع،ول.ول.ااولس!4،ة!ولااث!ة(ولص!س!لاح1ه،!ص!4ا!كا3ث!،،أءحاول.4"ح5!!ح،!30"ولص!،

.91103.7291،كل9ء.ح-1)0.

قرآءه:التشريحيةإلىآلبنمِويةمنوآلتكفير:آلخطيئة،الغذآميمحمداللّهعبد

النادي،جدة،تطبيقيةودراسةنظريةمقدمة:معاصرإنسانيلنموذجنقدية

7.أص،م8591،الثقافيالادبي
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معآلعلاقةبخلاف،والمستقبِلالمرسِلبينالنصفيالواردةالمعاني

تحديدًا.أكثرالقارئلتفسيرالمتروكالمجاليكونحيث؛العلميالنص

الفهممقابلفييوضعالنصبأنالقوليمكن،ذلكضوءوفي

تثبيتلا!المتغير؛مواجهةفيالثابتيوضعكما،القراءةعندوالتفسير

يمكنلاحيث،الاتصالعمليةفيالمضمونالوحيدالشيءهوالنص

السياقاتمنمحدودلاعدد"في،قراءتهعندتفسيرهباحتمالاتالتنبؤ

ويرجع،المحتملينالقراءمنمحدودغيرعدديقرؤهعندما،الممكنة

لنماذجموضوعهوقولًايعرضلانة؛النصفيكامنةلخاصيةذلك

المبنى،أوالنصتثبيتفإدنآخر،وبتعبير")1(.الاستهلاكمنمتعددة

خلالالتفسيرعندالمحتملةالمعانيفيالتحكمعلىالقدرةيضمنلا

وعصوروثقافاتفرديةوفروق،شخصيةتجاربظلفي،القراءةعملية

فينسبيثباتمنوالجملللكلماتكانمهما،متعددةومناهجوبيئات

دلالتها)2(.

تفسيرفيالفرديةالاختلافاتإطارفيمحصورًايعدلمالامرولكن

جديدمنهجبابتكاريهتمونالمفكرينبعضأصبحفقد،المقروءةالرسالة

نتائجإلىالوصولخلالهمنيمكن،النصوصلقراءةالمعالممحدد

وأنه،تستطيعماكلأعطتأنهايُظَنكاننصوصمن،جديدةومعطيات

علىالامثلةأهمومن،عليهتنطويماكلواستخراجاعتصارهاتمقد

فصول،كاملفؤاد:ترجمة،آلادبيوالناقدوالنصالمؤرخ،آلن،دوجلاس)1(

م(،8391الاولديسمبر/كانون-الاولتشرين)أكتوبر/1ع،4مج)آلقاهرة(،

69.ص

محمدكمال:التاليالمصدرفيآلكتابةلفعلالمتممالقراءةفعلانظر:)2(

بالقاهر،العامةبالمكتباتالكبارقراءآتعلىميدانيةدرآسة.نبهانعرفات

ماجستير-)رسالة8-هص،م9791،القاهرة،عمرأنورأحمد:إشراف

وآلوثائق(.المكتباتقسم،القاهرةجامعة
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،القراءةفيجديدمنهجمنأولهع3ول11"1ولص!333ألتوسيريقدمه"ما،ذلك

قراءةوهيول،حس![س!31لاول4591ثص!1!(")1(الكنصفية"القراءةمصطلحعليهأطلتص

النقدمجال)فيالبنيويالفكرمنمستقاةمفاهيمتوطف،للنصبنيوية

الاقتصادفينصوصلقراءة(،اللغةمجال)فيوالالسني(،الادبي

فيمابكليبوجلاأنهعلىالنصمعتتعاملقراءةوهي،السياسي

به")2(.الطبيبيقومكمابالكشفيقومأنالقارئعلىبل...،باطنه

يكونالموإنمتقابلينعنصرينبينالتمييزيمكن،الظروفكلوفي

وهما)3(:،بالضرورةمتضادين

النص.منطوق-1

به.ويُفسريُؤوّلأنيمكنماأو،النصمفهوم-2

"علمبيسمَّىماإلىضيفشوفييشير،الخصبالمجالهذاوفي

لفهمالمختلفةالوجوهفيهتُدرسأنيمكنالذي،"النصوصاحتمالات

)4(.والسياسيةوالاقتصاديةوالقانونيةوالفلسفيةالادبيةالنصوص

للنص!:والثقافيةالاجتماعيةالخصائصرثالثًا:

بعضها،عديدةثقافيةعناصرهنالاصنجد،ثقافةأومجتمعأيفي

نجدهناومنشفاهًا،فيُتَداولأكثرهاأما،وتوثيقهتدوينهعلىيُحرَص

بالنسبةأهميتهالنصويكتسب.لْص"واللَّا"النصمواجهةفيأنفسنا

يفعلكما،الظاهرةالاعراضوراءيكمنعماالبحثبمعنىكشفيةوهي)1(

الكامن.المرضلكشفالاعراضوراءآلغوصفيآلطبيب

فريال:وترجمةتقديموالتضافر،آلتناقض:آلهيمنةذآتالبنية،لويإلتوسير،)2(

حزيران-نيسان/يونيه-)إبريل3ع،همج،()القاهرةفصول،غزولجبوري

.4هص،أم(859

)سلسلة،م8191آب/أغسطس،المعارفدآر،القاهرة،معي،ضيفشوقي)3(

96.ص،466(،اقرأ

68.ص،السابقالمرجع)4(
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ثقافةايوتتكونَّمقوممات.بمدلولهالثقافةهذهتعترفحينما،معينةلثقافة

.النصوصمنمجموعةمن

الكتابة،فيهتنتشرلاكانتعصرفيالنصتدويناعتبار"ويمكن

فيالثقافةتعترفأنالمهممنليسولكنالنص!")1(،لاهميةكافيًامعيارًا

يعادينصيوجدأنفيمكنلديها،الموجودةالنصوصبكلمعينمجتمع

جزءًايظلالنصهذامثلولكن،مسيطرةفئةثقافةأوالمجتمعثقافة

يعني:ذلكفإن،إحراقهإلىالامرأدىإذاوحتى،الثقافةهذهجدليةمن

"ساخن".حوارولكنهالنصمعالحوارمننوعًا

وقد،الخطورةمننوعًايمثلأنهإلىالنصمعالعداءيرجعوقد

فئةمصالحمعالنصمحتوىلتعارضنتيجةأو،متوهمةخطورةتكون

فإن،الحالاتكلوفي.مرحليةوظروفلاعتباراتتنشأوقد،معينة

تعاديه.التيالثقافةمعللنصاحتسابهايمكن"علاقة"تمثلالخطورة

لهنجد،معينةثقافةباعترافيحظىالذيالنصإلىنلتفتوعندما

فهو:،محددةخصائص

يُدَوَّنَّ.-1

تعليمه.علىيُحرَص-2

(.وصعبغنيالأنهويؤوَّليُفسَّر-3

به)2(.مُعتَرفٍمؤلفٍ[لىيُنسَب-4

يجعلهماوالمقوماتالثراءمنلهيتوافرقدالنصأنويلاحظ

"تفسير:وأولها،عنهوتتفرع،تربتهفيتنبتأخرىلنصوصنواة

جرًّا(")3(،وهلُمَّتفسير،إلىيحتاج"نصًّا"التفسيريصبحوقد"،النص

)2(

)3(

،بيروت،آلعربيالادبفيبنيويةدرآسة:والغرآبةالادبكليطو،الفتاحعبد

.14-13ص،م8291،آلطليعةدآر

.15-14ص،آلسابقالمرجع

.1هص،السابقآلمرجع
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عليه،المبنيةوالاعمالتفاسيرهازدآدتالنصأهميةازدادتوكلما

التأليف،وعلاقاتالنصوصمنسلسلةما،ثقافةفيتبدأوبذلك

الفكريالإنتاجمفرداتوتشابك،العلاقاتهذهتفارعأووتشجير

منذالعربيالتأليففيواضحةبصورةنجدهمماوتراكمها،وجدليتها

طويلة.قرونوعبربدايتة

النص!مرتبةالىيرقىلاولكنة،معينفكريتراثٌيُدونوقد

فنحن،والتدريسيالتأليفيالاتصالدوائرمنيحرموبذلك،بهالمعترف

)1(،هيئاتعدةفيمدونة"وليلةليلة"ألفنجد-المشالسبيلعلى-

قريب،عصرحتىمثلًا،تلخيصهاأوشرحهاإلىإشارةنجدلاولكننا

نصًّا")2(.تعتبرتكنلمالكلاسيكيةالثقافةنظروجهةمنلانهاذلكولعل

فقطبكلمتينإليهايشارحيث"،الظنون"كشفتصفحمنذلكويتضح

"كليلةحظيتبينما.)3(.0.تعقيبولازيادةبلا"ليلة"ألف:هما

حظيتانهاكماوترجماتها،قأليفهاإلىوالإشارةبالتعريف"ودمنة

إلخ)4(....والنَّظْم،التلخيصمثللهاتابعةبمؤلفات

ودمنة""كليلةعلاقةإلىالاهتمامذلكمنشيئًانعزوأنويمكن

إلىوتأليفهانشأتهافيتنسبفهي،المجتمعمنالعلياالشرائحبثقافة

المغزىذاتالحكمةنصوصأقدممنأنهاكما،وسياسيةفكريةصفوة

وحكمةالملوكأدبباعتبارهاوأبناؤهمالحكامتَدارَسهاالتي،السياسي

بئقافةليلةالفارتبطتبينماالصغار،لتعليمهُيئنتوالتي،المُلْك

هذامنآلرابعآلفصلفيوالعرضاتوالإبرازاتالهيئاتتعريفآنظر:)1(

.آلكتاب

.1صه،آلسابقالمرجعكليطو،الفتاحعبد)2(

1.151/،آلظنونكشف:آنظر)3(

2/7015.،السابقالمرجع)4(
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نصًّاأصبحتبحيث،الحديثةالعصورفيالاعتبارإليهارُدَّالتي،العوام

.متعددةبأشكالالتأليفحولهيدور

معينةشروطأوملامحتتضح،الإسلاميةالعربيةالحضارةظلوفي

وَفَيَاتتراجملبعضتحليليًّانموذجًا"كليطو"فيذكر،النصلمؤلف

:الشروطهذهبعضفيهتتضح،الأَعْيَان

")1(.طفولةلهليستالحجةالمؤلف"أن-

النصوصبحفَّاظ:)أي؛بشيوخهيلتقيعندمايولدوهو-

.وخَزَنَتِها(

بتبليغويقوممستواهمفييصبح،شيوخُهيُجيزهوعندما-

)2(.النصوص

التقافة.أعمدةأحدويصبح-

الجديد")3(.وضعهتحددألقاببإضافةيتغير،اسمهوحتى-

:الموضوعبطبيعةالنص!علاقةرابعًا:

الالتزامومدى،النصوصأهميةتحددالتيتقاليدهعلملكلكان

ملاحظةيمكنوهظ،تجاوزهاأومعهاالتعاملفيالمرونةأوبها،

يلي:ما

يعتبركان،الدينيةالموضوعاتمنكثيرفيالنصأن-1

تلقي،ضيقةحدودفيإلاالطفولةلمرحلةبالترجمةآلاهتمامعدمبمعنى)1(

ذلكولعللها،المترجَمللشخصيةالمبكرآلنبوغمظاهرعلىأحيانًاالضوء

كثيرفيالوفاةتاريخحولوتوافرهاالميلاد،تاريخحولالبياناتنقصانيفسر

أهميةاعتبرعندماخَلِّكانآبناتخذهآلذيالمعياريفسركما،آلتراجممن

.الاعيانوَفَياتفييذكرهلكيوفاتهتاريخبمعرفةمرتبطةآلشخص

وروايته.توصيلههـاجازةآلعلملتحمُّلمحددنظامفييتمذلككان)2(

16.-1صه،آلسابقالمرجعكليطو،آلفتاحعبد)3(
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)1(.الفنامام

النص!"،التزام"مدرسةبيسمَّىمايوجد،القانونمجالوفي-2

نصوصتحيطفرنسيةمدرسةوهي،"المتونعلىالشرح"مدرسةأو

عليها،والتعليقشرحهاإلىوتنصرف،التقديسمنكبيربقدرالقانون

بتجاوزها)2(.تسمحولا

وقد،الإسلاميالفكرتاريخفيبعيدةجذورالنصِّيالمنهجولهذا

ولكن.)3(،.الرأيترجيحأوالنصترجيحمنمتعددةبتياراتحفل

الفكرفيوالحركةالخلافينشطبينما،باقيةتظلالنصوصأنالمهم

النصمجالفيذاتهاحدفيقيمةهوالنصفثباتحولها،يدورالذي

أنهكما،الاحوال!بعضفيالتشريعيالنصمجالوفيأولًا،الديني

معينة.ثقافةتهددالتيالاخطارمواجهةفيذاتهاحدفيقيمة

بنيتهاختلتإذاوالجماليةالفنيةقيمتهيفقدالادبيالنصأن-3

آلاديب.أبدعهاالتيوصورته

هذه،إلخ..والفيزياء.كالطبالعلميةالمجالاتفينجدلا-4

حيث،محتواهفيأهميتهتكمنوإنما،ذاتهفيللنصالاهميةأوالقداسة

)1(

)2(

)3(

ووضعأعده،العلومأبجدهـ(،7013)-حسنبنصديق،القنوجي:انظر-أ

القومي،والإرشادآلثقافةوزارة،دمشق...زكارالجبارعبدفهارسه

.1/702،م7891

.قدوةأودليلًايُتخذآلذيالشيءأوالشخصعلىالإمامكلمةتطلق-ب

إنتشارات،طهران،الإسلاميةالمعارف)دائرةفي"إمام".ك،هيوارث:آنظر

614.-612ص2(،مج.د.ت،جهان

2،ط،مقارنةدراسة:الإسلاميآلفقهفيالنصوصتفسير،صالحاديبمحمد

.117ص،1مج،د.ت،الإسلاميالمكتب،بيروت

آلعربىِ،المستقبلدار،القاهرة،الإسلاميالفكرتيارات،عمارةمحمد:انظر

.143-6137،ص،م8391
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ويمكنوالتفسيراتالاستجاباتتقريبمنقدرأكبرالعلميةلغتهتكفل

كثيرحظيتذلكورغم..مختلفةونصوصبأساليبمحتواهتناقل

ألفتكما،القديمةالعربيةالثقافةفينسبيباهتمامالعلميةالنصوصمن

إلخ....عليهاوالردوالنظمكالتلخيصفرعيةمؤلفاتعليها

أخرىنصوصواختفاءنصوصرواجالثقافيةالحياةشهدت-5

مكانهاعنقديمةنصوص!وتنحَّتأساسيًّا،دورًاالبقاءقوانينفيهالعبت

ونقصوتشابكهاصعوبتهاو"تجاوزت("تمامًاامتصَّتهاجديدةلنصوص

بنائها)1(.وتعقيدتنظيمها

:النصوصاستمراريةخامسًا:

خصوبةتتجلَّى،جاذبةقوةمنالنصوصلبعضيكونمابقدر

معينشكلمنالانفلاتأوسيطرتها،منالانفلاتفيالإنسانيالفكر

السائد،النص!"مضمونَّ"إطارفيإماالتجاوز،ويتم..فهمهاأشكالمن

وتوجهاتهوأهدافهومداخلهوأشكالهالتاليفأنواعإطارفيأو

إلخ....ووظائفه

الغالبفيبعيدةمجالاتفيممكنًافيكون،المضمونتجاوزأما

فذلك،وأشكالهالتأليفأنواعمجالفيالتجاوزوأما،مقدسهوعما

التأليفوكان،كثيرةإبداعاتالعربيالتأليففيهشهد،خصبميدان

لكثيرمحورًا-المثالسبيلعلى-والحديثيالقرآنيبالنصالمرتبط

المدرسي،أو،الشارحالتأليففيسواء،الإبداعاتهذهمن

....غيرهأو،المعجميأو،التراجميأو،المرجعيأو

،غزولجبوريفريالعرضالناقد،والنصالعالمسعيد،إدوارد:انظر)1(

الاولكانون-الاولتشرينديسمبر/-أكتوبر1ع4مج(،)القاهرة)فصول

391.صم(،8391
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وظروفالفكرديناميةبهتسمحمابمدىالنصوصتجاوزويرتبط

الملائمةغيرأوالملائمةالظروفيخلقمماالافراد؛وعبقرياتالمجتمع

و"استقدام،النصوصتأليفحركةفيالحاكمةالمداراتمنللانفلات

آت")1(.هوما

يقصدولا،النصوصبقاءظاهرةنجد،النصوصتجاوزمقابلوفي

الاتصالدائرةفيالمعنويوجودهبل،الماديوجودهالنصببقاء

بل،واستمرارهابقائهافتراتفيالنصوصتتفاوتأنوطبيعي،والقراءة

معينة.لظروفالاهميةدائرةإلىيعودثمزمنًايتنحىبعضهانجدإننا

فيليظهرفجأةأسوارهعلىيقفزأو،الزمنيتجاوزالذيوالنص

لحظتهيجتازحيث،تاريخياللَّاالنصعليهنطلقأنيمكنالضوء،دائرة

يتجددوهو،تاليةلعصوربالنسبةوتأثيرمغزىذاويصبحالتاريخية

يحققهالذيوالثراء،فيهوالتنقيبوفهمهوتفسيرهاكتشافهإعادةخلالمن

")2(.النص"عصرنةعليهنطلقماوهو،تاليةبتطوراتربطهيتمعندما

الفحوىمنضربًاوتحققالتاريخيةمحدوديتهاتتجاوزنصوص"وهناك

الرياضياتفيوالكلاسيكية،الدينيةالكتببعضمتل("،التاريخيقبل"ما

إلخ(")3(....فلسفيةأوتاريخيةأوأدبيةأخرىومجالات،والعلوم

قدرةالنصوصبعضتمنحالتيالعواملحصرنحاولأنويمكن

يلي:مافيالتغير،وقوانينالزمنوتجاوزوالبقاءالاستمراريةعلى

النص.قدسية-1

)1(

)2(

)3(

العربيةالمؤسسة،بيروت،الحديثةالمغربيةالثقافةمنعلامات،يول،شاؤول

89.ص،م9791والنشر،للدراسات

.04هص،النصعصرنة:انظر

داربيروت،ناصفالكريمعبد:ترجمة،وتاريخهخلدونابن،العظمةعزيز

.402ص،أم819،آلطليعة
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تاريخيًّا.إخباريًّاكانإذاالنصمصداقية-2

الوظيفة.أوالمنفعة-3

.والفكرةالدلالة-4

")1(.والإمتاع"الجمالية-5

،الجيدةالنصوصبهتوحيمافإن")2(،الإلهامعلى"القدرة-6

الاستمراريةأسرارأهممنهذاولعل،معينةلحظةفيتقودمماأكثرهو

.النصوصبعضتحققهاالتيتاريخيةاللَّاأو

الاحتفاظمع،تجاوزهايتمنصوص"فهناك،المنهجأصالة-7

")3(.كمنهجبجدارتها

العواملمنعاملمنأكثرالنصوصلبعضيتوافرأنويمكن

تبادلية،أشياءتكونأنيمكنالاهميةوخصائصمواقعأنكما،السابقة

ظروففيجماليإلى،معينةظروففيوظيفيهومايتحولبحيث

العكس.أو،مغايرة

:خلالمنيتحققأنيمكنالنصوصبقاءبأنالقولويمكن

بعد.يُقرألمما)فهم(قراءة-أ

بعد")4(.يُؤوَّللمما"تأويل-ب

المعلوماتفيمتلاحقتغيرمنشهدنامهمافإننا؛ولذلك

تمثلباعتبارها،النصوصقيمةإدراكفينفرطألاينبغيحولنا،من

كا:هما،رئيسينلسببينوذلكقوميًّا؛أوإنسانيًّاتراثًا

)1(

)2(

)3(

)4(

،م6891،المعارفدار،القاهرة،18ط،السيرةهامشعلى،حسينطة

ص)و(.،1مج

السابق.المرجع

مركزبيروت،المعرفيةالأنظمةنظامفيالتسميةاستراتيجية،صفديمطاع

.1صه،م8691،لقوميآءلإنماا

267.ص،السابقآلمرجعآنظر:
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وتوازنهالإنسانحياةفيوجذريًّامهمًّاشيئًايمثلالنصأن-1

والاجتماعي.النفسي

فيالنصوصاستخدامبطبيعةنتنبأأنالاننستطيعلاأننا-2

المعرفةفيمحتملةجديدةوعلاقاتومعارفمناهعإطارفي،المستقبل

الإنسانية.

بأنتسعفناالحكمةفإنبالتنبؤ،يسعفناأنالعلميستطعلموإذا

المستقبل،فيالنصوصاستخداممنوالجِدَّةالغرابةشديدةأنواعًانتوقع

وجهعلىذلكتصوريستطيعلاأحدًاأنمنبالرغممنها،الإفادةومن

الفكر.جولاتأمتعمنتخيلهمحاولةكانتوإنالتحديد،

و"النص!"النص!"هماكلمتانالكتابسياقفينستخدموسوف

."الأصلي

لأبعادهما:تحديديليماوفي

كلمةلان؟كتابكلمةمنبدلًاالنصكلمةتستخدم:"النص"-1

إلخ..والتجليد.والكتابةللورقالماديبالشكلارتباطًاأكثركتاب

"عمل("كلمةمثل،نصلكلمةمرادفاتبعضتستخدمكما

تمييزعند،الكلماتبينبالتناسبتتعلق،بلاغيةلاعتبارات،مؤلَّفأو

بينها.معينةفروق

وهو،تابعةنصوصبعدهتؤلفنصهو(":الأصلي"النص-2

عزلهاأوانتقاؤهايتمببليوجرافية"تاريخية"لحظةيمثلالنظريةالناحيةمن

شديدةأوفارقةبدايطنقطةواعتبارها،للتأليفالمتصلالسياقمن

ذلك:يعنيولا.للنصالتابعةالمؤلفاتحصرأجلمن،الاستقلال

سواء،عليهالسابقةالببليوجرافيةعلاقاتهمنالاصليالنصتجريد

.أحاديبمصدرأو،متعددةبمصادر

الئص:مثل؛أخرىتسمياتالنصهذاعلىيطلقأنويمكن
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النص-الأساسيالنص-الفاعلالنص-المحرِّكالنص،الأول

الأصلي.للنصصفاتوكلها،المحوري

الكتابأوالنصعلىللدلالةالمتْنكلمةخليفةحاجياستخدموقد

:يقولحيث،لهفروعًاتعتبرأخرىكتبعليهتؤلَّفالذيالاصلي

شرحبأنهالتصريحمع...والحواشيالشروحأسماءأيضًا"وأوردت

عَقِبيُذكرأنأولىوالفرعأصلالمتنأنعلىبناء...فلانيكتاب

(")1(.أصله

المختصراتفي"متن"لكلمةالاخرىالاستخدماتبخلافهذا

للحفظتهيأكانتالتي،الإسلاميةالعربيةالحضارةفيالتعليمية

:"المكتنزة"النصوصبتسميتهايمكنوالتي،للاختزانَّالمكئَّفأو

لتسميه-فقطلفظية-محاكاةوهي)+.س!(،أوتحهح("ح!9)3،*س!+

تكنولوجياعصرفيء.حأوح("م!ءول51أ!3ط)3.المكتنزةالاقراص

بالماضي.ونقارنهفيهنعيشالذيالمعلومات

فىحصيصيوصيء

.2عمود،آلمقدمة،1ج،الظنونكشف:خليفةحاجي)1(
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الثانل!المبحث

للنصالمختلفةالأشحال

صورفيكتبهبعضللطباعةالمعاصرالمؤلِّفيُخرجماكثيرًا

وطبيعةيتفقأمروذلك،تاليةطبعاتفيالنصَّ!يُعدِّلعندمامتعددة

المعلوماتوتطورالعمر،منمختلفةمراحلفيالمؤلففكرفيالتطور

مؤلفاته،حيالالقراءيظهرهاالتيبالاستجاباتتأثرهومدى،لهالمتاحة

الخلَّاقة")1(.الكتابةعمليةمن"جزءًاالتغييرذلكجاسكلويعتبر

فقد،مماثلةظواهر،المبكرةعصورهمنذالعرنيالتأليفشهدوقد

علىذلكنفهمأنويمكنالواحد،للكتابمختلفةمخطوطةنسخوصلتنا

،المخطوطعصرفيالعربيةالمؤلفاتظهورطرقعننعرفهماضوء

هي:،متعددةطرقخلالمنتظهركانت"فقد

يعكف"حيث:البدايةمنذالكتابيأوالتحريريالتأليف-1

والإضافةوتنقيحهاوتهذيبهاومراجعتهاكتابهمادةجمععلىالمؤلف

يرتضيها")2(.التيبالصورةللناسيخرجهاثمإليها،

.فيكتبونطلابهعلىحفظهمنالاستاذُيُملِيحيثالاملاء)3(:-2

كاع!مم!3س!11،أ"!ظ09ءه.،أس!.ء01(1)

آلرابعالقرنآخرإلىنشأتهمنذالعربيالمخطوط،الحلوجيآلستارعبد)2(

،م7891،الإسلاميةسعودبنمحمدآلإمامجامعة،آلرياض،الهجري

147.ص

آلسابق.آلمرجع)3(
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نصوصمنحفظهماالتلاميذبعضيرويحيث:الرواية-3

يحدثأنالممكنمنكان،الاحوالكلوفي،كتابةيسجلهاثملاستاذه

الواحد.الكتابنسخفيوالتعددالاختلاف

إحدىتحملالتي،س!4ولهأ"أ(""الطبعةبالطباعةعصرفينسميهوما

يقابله،الكتابلنفسأخرىطبعاتعنوتميزه،النصحالاتأوصور

مثل:،مصطلحاتالمخطوطاتمجالفي

والشاهد.،والنسخة،والإبرازة،العرضةلًا:أو

الهيئة.:ثانيًا

وصلنابماوعلاقتهاالمصطلحاتهذهلِدَلالاتعرضيليماوفي

مختلفة.نصوصمن

والشاهد،والئسخَة،والإيرازة،العرْضَة:أولاً

لعَرْضَة:ا-1

مقابلة:تعني؛والمُعارضَةوالعَرْضوالعِراضالعَرْضَ!

كانإذالإصلاحهبهموثوقأصلعلىكتابتهأونَسْخِهبعدالكتاب

خطأ.هناك

قراءةفيلكتابهالنهائيةالمراجعةعلىأحيانًايحرصالمؤلفوكان

ذلكخلالومن،والإتقانالضبطمندرجةأعلىفيهايحققأخيرة

تقابل،الكلمةوهذه،عَرْضَةيسمِّيهاالكتابمننسخةيُخرج

عصرنا)1(:فيالتاليةالمصطلحات

عحس!4،ولء33،عولولءطه.3حث!+ولحا؟!3؟ه/طهث!ول،ع،.351،ثحزولكاه3لاكا!ك!ع!هلاس!(1)

"1!!ولس!ت!.!-1أولحح،تي،عء1ات!حء301ولىا3.!ع.039،4891.(عى4!).

وآلصوابى(،3)كاةفكتبهاالعينبضمعرضةكلمةقرأيوهانسأنونلاحظ

)آلمؤلف(.آلعينبفتحعَرضة
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كا-ثه!"ول433ة(8)10)

-3،ء3ةهول(2).

ل!-4ة!هول.

"واحدًا:تعنيالعرضةفإن،هارونالسلامعبدتعريفوفي

تطويرهأوتأليفهمنمراحلفيالكتابنصبهايُعرضالتيالاشكال!من

")س!(.الاخيرةصورتهفيأو

يليمايتضح،عَرْضَةلكلمةاللغويةالاصولدراسةوعند

المعاني:من

!رإظهاره.إبرازه:الكتابِ"عَرْضُ-أ

آخر)4(.بكتابمقابلته:الكتابِمُعارَضَةُ-ب

قلب(".ظهرعنقراءته:الكتاب"عَرْضُ-ج

(")6(.هدفًا)ْ:أي؛عُرْضَةًالكتابِجَعْلُ-د

.يقدمالذيالشيء:وتعني)1(

أجريتالذيالنصحالاتإحدىأو،أدبيأثرمنآلمعدلةالنسخة:وتعني)2(

.تعديلاتفيه

آنظر:

4!*ولا.!كاط!*095.،زر.9959

الخانجيمكتبة،القاهرة4،ط،ونشرهاالنصوصتحقيق:هارونآلسلامعبد)3(

92.ص،م7791

كتابيوعارضْتُ،وأبرزتهُأظهرتهُآلشيءعَرَضْتُ:العربلسانفيورد)4(

لسان،مكرمبنمحمدالدينجمالمنظور،ابن:انظر.قاَبْلتُة:أي؛بكتابٍ

.)عَرَضَ(:مادة،7مج،م6891،صادردار،بيروت،آلعرب

المجمع،،القاهرة3،ط،آلوسيطآلمعجم،العربيةاللغةمجمع:انظر)5(

.)عرض(:مادة،2ج،م8591

بيدرسنجعلماذلكولعل،العينبضمعُرضةكلمةتُقرأالحالةهذهوفي)6(

"عُرضَة(".صيغةويستخدمبينهمايخلط
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عندما،عَرْضةلكلمةالببليوجرافيالبُعديتضح،التأليفمجالوفي

اللغة،في"الياقوت"كتابومنها،الكتببعضتأليفظروفندرس

كتبهامتعددةنسخعلىالمؤلفراجعهفقدهـ(؛345)-الزاهدعمرلابي

النديمويصف،مراتعدةفيهازادثم،بنسخةوخرج،إملائهمنالتلاميذ

بإملائهابتدأ...صحَّوكيفالكتابهذا"خَبَرُ:بقولهالفهرستفيذلك

الزيادةَرأىثم..دُستور.ولاكتابغيرمنارتجالًاهـ()326سنة

:هذهوسمَّى،الطبريإسحاقأبيقراءةعلىالناسوجمع...فيه

أُخَرَيواقيتارتجلثم...فيهزادثم...فيهزادثم...الفَذْلَكةَ

بهاتفردالتيوهي،البحرانيةالعَرْضَطهذهوسمَّى...وزيادات

(")1(.الطبريإسحاقأبو

الضبطتقاليدمعمتفقًا،وغيرهالزاهدعمرأبوفعلهماوكان

الاولالقرنمنذأسستتقاليدوهي،وتدوينهالعلمروايةفيوالإتقان

.العلومبقيةفيذاعتثم،الحديثروايةعلمفيوترسخت،الهجري

الكتابةتصحيحإلىتهدف،تحريرهبعديكتبمامعارضةوكانت

والإضافة،إملائهبعدالكتابمراجعةذلكبعدشملتكما)2(.والخط

بابًاالحديثروايةعلمفيالكتببعضخصصتوقد.وتعديلهإليه

)3(.الكتابوتصحيحللمقابلة

)1(

)2(

)3(

ليبتزج،،فلوجلجوستاف:تحقيق،الفهرستمحمد،الفرجأبو،النديم

76.ص،م1871

الإملاءأدبهـ(،562)-محمدبنالكريمعبد،السمعاني:آنظر

بريلمطبعة،ليدن*!الااأس!!ثااس!د!3سط-1فايسفايلرماكس:تحقيقوالاستملاء،

97.ص،م5291)،3411!(

الخطيب:التاليالمصدرفيالكتابوتصحيحبالمقابلةالخاصالباب:انظر

2،ط،الروايةعلمفيالكفايةهـ(،463)-ثابتبنعليبنأحمد،آلبغدآدي

321.-31هص،م0791،آلعثمانيةآلمعارفدائرةمجلسمطبعةحيدرآباد،
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وقد،يُكتبمامقابلةعلىبالحثتتعلقكثيرةرواياتوردتكما

كانأنههـ(39)-العوامبنالزبيربنعروةعن،المجالهذافيروي

لهم")2(.يُعارِضُهثم،للناسِالعلمَيُكتِب)1(

يَكْتُب:أنبعديسألهكانأنه:أبيهعنعروةبنهشاموروى

إذا:الاخفشقالكماتَكْتُبْ)3(.لم:قاللا،قال!فإذاكتابَك؟عرضتَ

أعجميًّا)4(.خرجيعارَضولمنُسخثم،يُعارَضولمالكتابنُسِخ

التالية:الائعادتشمل،المُعارَضَةَأوالعَرْضَبأنالقولويمكن

تلاميذهأخطاءلتصحيحإملائهمنيُكْتَبُلماالاستاذمراجعة-أ

والخط.الكتابةفي

وأصلًانموذجًاتعد،مضبوطةأخرىنسخةعلىالمقابلة-ب

بأصل"المقابلةعلىيُنصالحديثعلممجالوفي،يُحتذى

(.")ْالراوي

لكي،إملائهمنتلاميذهكتبهامتعددةنسخبجمعالاستاذقيام-ج

)6(.نهائيةنسخة:أي؛عَرْضَةًمنهايحرر

إملاءمنكتبتنسخعدةمننسخةبإعدادالتلاميذأحدقيام-د

"،اللغةفي"الجمهرةتأليفعندحدثكما،عليهوقراءَتهاالاستاذ،

ثمالبصرةثمبفارسحِفْظِهِمنأملاهافقدهـ(،321)-اللغويدُرَيْدلابن

ب)جخجخ(المعروفالنحويمحمدابنوقام،النسخفاختلفتبغداد،

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)المؤلف(.فيكتُبُونعليهميُملِيبمعنىيُكتِب

78.صوالاستملاء،الإملاءأدب.السمعاني

31.صه،الروايةعلمفيالكفاية.البغداديآلخطيب

316.ص،السابقالمصدر

.317ص،السابقآلمصدر

.جديدةنسخبعدهاتظهروقداختيارها،لحظةفينهائمِة:أي
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دريد)1(.ابنعلىوقرأهانسخعدةمننسخةباعداد

.وتطويرهوتعديلهإليهوالإضافةالكتابمنمعينةنسخةمراجعةهـ-

:ازةبرلاا-2

فيهايبرزأويظهرالتيالمرةهيالإبرازةأنإلىبرجستراسريشير

فيلطبعةالإبرازةابقوتطا،ص!ءس!31،13ووله،حولهأ،41:بمعنى،لكتابا

.)2(زماننا

ومُبْرَز،مَبْروزفهو،ونشرَهإخراجَه:اللغةفيالكتابإبرازُويعني

المنشور)3(.هوالمبروز:والكتاب

الممكنمنكانوإن،متقاربتانوالعرضةالابرازةأنويتضح

نسخأونسخةعلىبالمقابلةالعرضةتتميزأن-وببليوجرافيًّالغويًّا،-

،الاساسفيوالإتقانوالضبطالتوثيققصدعلىينطويمماأستاذ،أو

صورةفيالكتابإظهارليشملالإبرازةمعنىيتسعأنيُحتملبينما

النصفيتغييرمننفترضهماسوىذلككيفيةإلىإشارةبغير،مختلفة

مجالاتفيالتأليفإطاروفي،غيابهفيأوالمؤلفطريقعنسواء

وكتابتها.تحمُّلهاوشروطالدينيةبالنصوصتتعلقلا

)1(

)2(

)3(

آللغةعلومفيالمزهرهـ(،119)-الدينجلالالرحمنعبد،آلسيوطي-أ

الفضلأبومحمد،المولىجادأحمدمحمد:وضبطهشرحهوأنواعها،

59.-149/.د.ت،التراثدآر،القاهرة،البجاويمحمدعلي،إبرآهيم

1.506/،الظنونكشف-ب

المستشرقمحاضرات:الكتبونشرآلنصوصنقدأصولبرجستراسر،

وتقديم:إعدآدم(،3291-)3191سنةالاَداببكليةبرجستراسرالالماني

،م9691،آلتراثتحقيقمركز،التقافةوزآرة،آلقاهرة،البكريحمديمحمد

26.ص

)برز(.:مادة،همج،العربلسانمنظور،آبن
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أخرجفقد،المؤلفبرغبة-أحيانًا-تظهرالإبرازةأنويبدو

وأخرج،"والتبيين"البيان:كتابهمنإبرازتينهـ(255)-الجاحظ

والإشرآف"،"التنبيهكتابهمن-أيضا-إبرازتينهـ(346)-المسعودي

)1(.الادبفيوكلاهما

3-النسخة:

التكرارعلىوتدلالاستخدامواسعةنسخةكلمةأنمنبالرغم

المتماثل،المتكرروالإنتاجالطباعةعصرفيالواحدالكتابلنسخالعددي

في"استخدامهالوحظفقط،المخطوطعصرفييختلفالامرأنإلا

الطبعةيشبةماأوالإبرازةعلىللدلالةمحدد،بمعنىالاحيانبعض

بأنهـ(،255)-للجاحظ"والتبيين"البيانكتابفيذكرمثلما،الاصدارةأو

وأجود")2(.أصحوالثانية،وثانيةأولى:نسختينله

اللغةعلمفيالجمهرةكتابعنالفهرستكتابفييردكما

،بفارسأملاةلانه؛والنقصانالزيادةكثيرالسخ"مختلفأنهدريدلابن

نسخةالنسخمنصحماوآخر،النسخفاختلفت،حفظهمنبغدادثم

")3(.عليهوقرأهانسخعدةمنكتبهالانه؛النحويالفتحأبي

"نسخة"كلمةأنهنانلاحظ،إبرازةكلمةمحلاحظناوكما

كتابعنالحديثعند"عَرْضة("لكلمةكمرادف-أيضًا-استخدصت

علىقرئتالنحويالفتحأبيبنسخةلسُمِّيمالان"؛اللغةفي"الجمهرة

نفسه.الوقتفيونسخة"عَرْضَة"فهيوبذلك،نفسهالمؤلف

)1(

)2(

)3(

22.ص،آلعربيآلمخطوطمصطلحاتمعجم،بنبينشوقيأحمدانظر:

الرآبعالقرنآخرإلىنشأتهمنذالعربيآلمخطوط،آلحلوجيالستارعبد

.941ص،آلهجري

.61ص،آلفهرست،آلنديم
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الشاهد:-4

واحدةكلَّ:وتعني،الاستخدامونادرةبالنسخةمرتبطةكلمةوهي

تقابلوهي،وتغيرهالنصتنقُّلمراحلمنمرحلةعنتعبرالتيالنسخمن

.(1ت!أهثحش!+)لفرنسيةبا

:المخطوطعصرفيوالنسخوالعرضاتالابرازاتأنواع

فيالنسخأوالعرضاتأوالإبرازاتمنأنواععدةنميزأنيمكن

يلي:مافينشأتها،وظروف،المخطوطعصر

المؤلف:بمعرفةظهرتإبرازانب-1

التسمياتعننيابةإبرازةبكلمةالتاليةالمعالجةفييكتفىسوف

،للعرضتسهيلًا؛الشاهد،النسخة،العرضة،الإبرازة:وهي،الاربعة

كروايةمعينبعلمارتباطًاوأقلعموميةأكسرتبدوإبرازةكلمةلانونظرًا

"عرضة".لكلمةالمبكرةالنشأةفينلاحظمثلمامسلًا،الحديث

وعرضهاالمؤلفاتبعضإبرازالعربيالمخطوطعصورشهدتوقد

إبرازبعدالمؤلفأنإلىالاحيانبعضفيذلكويرجع،مراتعدة

ملحقاتوإضافةمضمونهوتوسيعتصحيحهعلىيداومكانمرةأولكتابه

أكثروفيمرةمنأكثرالكتابإملاءإلىأحيانًايرجعكماإليه)2(،

)3(.مكانمن

)1(

)2(

)3(

17.صه،سابقمرجع،بنبينشوقيأحمد

س!3.3أس!443ءولهأ،أآلمعدلةآلطبعة:الطباعةعصرفيذلكويشبه

آنظر:

ص!ثا+.ولصأولاك!3!330لاآهسأ346!علاول!134هز،،ولهمول.س!حولس!أس!3..ء.491

آلتالي:آلمرجعفيوالإملاءبالتأليفالخاصآلفصل:فيبالتفصيلذلكانظر

الرآبعالقرناَخرإلىنشأتةمنذآلعربيالمخطوط،الحلوجيآلسثارعبد

.016-471ص،الهجري
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يشبهمافي،عامةموضوعاتفيالاستاذإملاءمنيقيدماوكان

علىينطبقالاماليعلىينطبقوما،بالأمالييسمَّى،المحاضرات

فيتعقدوكانت،والدينيةالادبيةالمناقشةلقاءاتوهيالمجالس!،

وأسئلةالشيخإلقاءمنفيهايحدثمايدوَّنوكانالمساجد،أوالمنازل

والمجالسالاماليفيدُوِّنماتعرَّضوقدعليها)1(.وأجوبتهتلاميذه

نسخظهورعنهنتجمما)2(،والرواةالتلاميذمنوالزيادةوالتبديلللتغيير

والفروقالشفهيالاتصاللطبيعةنظرًاوالمجالسللأماليومختلفةمتعددة

الكتابة.وسرعةوالدقةالإدراكفيالناسبينالفردية

يشيرأو)3(،بنفسهللكتابصورةآخريكتبأحيانًاالمؤلفوكان

نسخها،يُجيزأو،عليهتُقرأأنبعديجيزها)4(،أويمليها،أو،بكتابتها

(.للنَّسْخِ)ْتُعطىالإجازةأنهناونلاحظ

عمرأبوفعلمثلما،مراتستكتابهالمؤلفينبعضأبرزوقد

قراءتهعندشيئًامرةكلفييزيدوكان،""الياقوتكتابهفيالزاهد

بدأواعتبر،لكتابهنهائيةأوأخيرةعرضةالناسعلىوأملى(.)ّعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

السابق.المرجع-أ

!!كا!س!،!*كالا43(س!4).+ث!ع5طعز043م!1-*!4أيح...*.حملا.ح15وليه!أط*ولىأ7.-ب

ع.07913،لأ210.!.239.س!3(33اهول)3.لسلمجاا0

36.ص،السابقآلمرجع.هارونالسلامعبد

س!،1+.وليأول95.،اح.96!:فيس!34أ،أولص!3ح4أأأ،51لنهائيةآلطبعةآتعريف:نظرآ

38.-92ص،السابقالمرجع،هارونالسلامعبد

لرسالةتحقيقهعندشاكرمحمدأحمدلاحظهافقد،نادرةمسألةالنسخإجازة

شاكرمحمدأحمدآنظر:.الربيعلتلميذهبالنسخإجازتهوجدحيث،الشافعي

هـ(،402الشافعيإدريسابنلمحمد،)الرسالةفي"مقدمته(")محقق(،

،التراثدارمكتبة،آلقاهرة2،طشاكر،محمدأحمدوشرح:تحقيق

17.ص،م9791

76.ص،آلسابقالمرجع،النديمابن:انظر
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بعضعند-تسمَّىالنسخةهذهوأمثال)1(.عليهكذبًايخالفهاحرف

)2(.النصوصأعلىأو،الأمبالنسخة-المحققين

تأليففيحدثكما،والعرضاتللإبرازاتمتعددةأمثلةوثمة

لهصدرتالذيهـ(،043)-للثعالبيالعصر"،أهلمحاسنفيالدهر"يتيمة

لبيانو"ا،إبرازتانوله،هـ(051)-نيللكلوذا،"لخراج"اوكتاب،إبرازتان

.)3(وأصحأجودوالثانية،إبرازتانوله،هـ(2هه)-للجاحظ،"والتبيين

الاخيرةالإبرازةإلىالإشارةعلىيحرصالمؤلفينبعضوكان

)4(.الكتابذيلفيذلكهـاثبات،معينلكتاب

المؤلف:غيابفيظهرتإبرازات-2

بعضفيوفاتهبعدأو،المؤلفغيابفيبالنصالاشتغالكان

المجالهذاوفي،كتبهلبعضمختلفةإبرازاتلظهورسببًا،الاحيان

التالية:الظواهرنلاحظ

عندخطأيراهماوتصحيحبالتهذيبالمتنفيالشارحتدخُّل21/

ذلكبرجستراسرويَعتَبر،الشرحعنمستقلًّابالمتناحتفاظهرغم،شرحه

(.)ْللنصجديدة[برازةالشرح

يتمذلكوكان،أساتذتهمكتبنصوصفيالتلاميذتدخل22/

بينها:من،متعددةبصور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

35.-92ص،السابقالمرجع،هارونآلسلامعبد

الحلوجي،آلستارعبد:التاليالمرجعفيبالتفصيلالامثلةهذهانظر

.015-148ص،آلعربيآلمخطوط

015.-148ص،آلسابقآلمرجع

الكتابدآر،بيروت،طه،المخطوطاتتحقيققوآعدالمنجد،الدينصلاح

.13ص،م7691،الجديد

93.ص،السابقالمصدر،برجسترآسر
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مصادرمنإضافاتبعضمعأساتذتهملكتبالتلاميذ"رواية-أ

.الكتابعلىالسطونيةوجوددونأخرى

لملانه؛وفاتهبعدالاستاذكتاببتأليفالتلاميذبعضقيام-ب

مرةالنصوصبعضأُبْرِزَتالطريقةوبهذه،معينةصورةفييخرجه

وجدماباستخدامأو،أستاذهمعنحفظوهماروايةطريقعن،مراتأو

بينهاويربطيُرتبهاأوراقفيمتفرقاتعنعبارةكانوربما،بخطهمقيدًا

عنه")1(.بالنيابةيؤلفِمَنْ

وقد،أصحابهاوفاةبعدالنصوصبعضإلىوالإضافةالدس2/3

بعضأضافعندما،القديمةالعربيةالكتبمنلكثيرذلكحدث

يتعلقمابعضوالفصولالابوابأواخرفيالمخطوطةالنسخأصحاب

المتن،منلاجزاءشروحًاأضافواكما،بهيتعلقلاماأوبالموضوع

الامرواختلط،المتنفيوالشروحالزياداتاندمجتنسخهاإعادةوعند

)2(.للمؤلفالمختلطةالنسخفيمافنسبواالمتأخرينعلى

متعمدًاحذفًاالنصوصبعضشهدتفقد،النصمنالحذف2/4

نأضيفشوقيويذكر،المذهبيةوالتعصباتللاهواءنتيجة،منهالاجزاء

مسلمصحيحشرحكتب،بالخطابيةيُسمَّونالذين،المُجَسِّمة"بعض

النوويبهتكلمماحذف،الصفاتأحاديثبلغماإذاحتى،للنووي

المُجَسِّمهذاعقيدةتخالفالتيالاشعريةعقيدتهأساسعلىفيها

بحيثفيهايُحرِّفونوقدمنها،يحذفونكانواالكتبفحتى.أساسهامن

.13ص،بقلساالمصدرا،برجستراسر-أ(1)

آلستارعبد:آلتاليالمصدرفيالحالةلهذهالتفصيليةآلامثلة:انظر-ب

.511-015ص،العربيآلمخطوط،آلحلوجي

،الجديدةالاَفاقدار،بيروت2،ط،وعِقْدُهربهعبدابنجبور،جبرائيل)2(

132.ص،م9791
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")1(.ومعتقداتهملاَرائهمحاملةتصبح

الببليوجرافيعلىمسؤوليةتلقيوالطواهر،الاعتباراتوهذه

الكتابإبرازاتفيالاختلافاتتلكيرصدانينبغيالذي،المحققأو

التيالمختلفةوالنسخالإبرازاتبينالاحيانبعضفييميزأوالواحد،

منقوصة.أومدسوسةأومحرفة،مشوهةنسخًابلإبرازاتتعتبرلاقد

لهيئاتا:ثانيًا

يشتغلولا،وعامتهمالناسأوساطبينشائعًاالنصوصبعضكان

الحكاياتكتبمنوغيرها،وليلةليلةألفمثلوالعلماء،الادباءبة

ضبطفيالعلميةللتقاليدتخضحالنصوصهذهتكنولم.والخرافات

فيالتصرفمنحرجثمةيكنولمالمصدر،أوالنصأوالروايةوتوثيق

ممافيهاويزيدونويُسقطونيُغيِّرونوالرواة"القُصاصوكان،النص

بعضهاالنسختختلفولذلك؛وأمثالحكاياتمنيحبونأويسمعون

خاصةهيئةعلىتحتوينسخةكلوتكادكبيرًا،اختلافًابعضعن

وبخاصة،للكتابأولىهيئةعلىالحصولالمحالومن،...للكتاب

")2(.تاريخأومؤلفلهيُعرفلاالذي"،ليلة"ألفمثلكتبفي

عرضةأوإبرازةكلمةإطلاقيمكنلا،الاحوال!هذهمثلوفي

العرضةأوالإبرازةلان؛تصلناالتيالنصوصمنآخرأوواحدعلى

،طه،مصادره،أصوله،مناهجه،طبيعته:آلادبيالبحث.ضيفشوقي-أ)1(

235.-234ص،م8391،آلمعارفدآر،الفاهرة

)سبحانهللخالقآلجسميةالصفاتإثباتإلىذهبواالذينهموآلمجسمة-ب

إلخ....كالاجساملاجسم:بقولهمالمشكلةهذهعلىوتحايلوآ(التشبيهعن

-31901/،وآفيالواحدعبدعلي:تحقيق،آلمقدمة،خلدونآبن:انظر

2901.

.3أص،بقلساالمصدرآ،سربرجسترا2()
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سابقة،محددةنصوصأوبنصتغييرأوتعديلأوتطويرعلاقةتربطها

لفظإطلاقيمكنولكن،قبلمنرأيناكماالتأليفمنمعينسياقوفي

تصلناالتيالمتغيرةالشعبيةالنصوصأشكالمنمعينشكلعلى،هيئة

هذاتكوُّنظروفعلىودلالةملاءمةأكترفهو،الاعمالهذهمثلمن

.ذاكأوالنص

النظريةو"نولدكه""ملر"يُرجِّحمثلًا،"وليلةليلة"ألفمجالففي

،بغداديبعضها،تأليفهفيمتعددةطبقاتمنالكتاب"بتكون:القائلة

")1(.مصريومعظمها

نظريةالدراساتبعضوتدعم،وزمنيةمكانيةهناوالطبقات

علىالتعرفيمكن"،وليلةليلة"ألفنصتحليلفعند،هذهالطبقات

بعضتنتمي"حيث،وحديثةووسيطةقديمةتاريخيةومراحلطبقات

إليهاالإضافةأن:يعنيمما")2(،والطربوشالمدفععصرإلىالحكايات

الذي،الميلاديعشرالتاسعأوعشرالثامنالقرنحتىمستمرةظلت

بعضفيالطربوشوردوقدالاخير،العثمانيالعصرفيالطربوششهد

".ليلة"ألفحكايات

في،بغداديةوهيئة،شاميةوهيئة،قاهريةهيئةتمييزيمكنوهكذا

(".وليلةليلة"ألفمنوصلتناالتيالمختلفةالنسخ

صيو!ىصهحصي!ى

،طهرآن،آلإسلاميةالمعارفدآئرة،"وليلةليلة"ألف.ج،أويسترب)1(

951.ص2،مج.د.ت،جهانإنتشارات

العربيةالمؤسسة،بيروت،وليلةليلةألففيرحلة،آلملاحالغنيعبدآنظر:)2(

.9-8ص،م8191للنشر،
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الخاملمرالفصلى

للنصالتمهيديالظئلِف

الحتب(ومقدماتالعلومأمقدمات
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النامملرالفحلى

للنصالممهيديالظليف

الحتب"وممَدماتالعلوم"مقدمات

المقاييس،بكلوجوهريًّاأساسيًّادورًاالمعرفةإلىالتقديميلعب

،التربويأو،الإدراكيالنفسيأو،المنطقيالعقليالبعدفيسواء

نأالمقدمةمنالهدفيكونالاحيانكلوفي،الجماليالتذوقيأو

تمهيديسُلَّمبدايةفي،فنأوعلمومبادئبأسستُعرّفأوتبدأأوتفتتح

.ومتقدمصاعدوتدريجي

،المقدماتمنمتعددةوفنونبأشكالالعربيالتأليفحفلوقد

معينة.ونصوصكتبإلىمقدماتأو،العلومإلىمقدماتكانتسواء

إطارفيالنصوصأوالكتبمقدماتتناولالدراسةهذهفيويهمنا

مصطلعتعريفالبدايةفيالمهممنولكن،للنصالتمهيديالتأليف

.النصوصومقدمات،العلوممقدماتبينالتفرقةثم،عامبشكلالمقدمة

المقدمةتعريفاولإً:

بمعنىالتقديممنوهيالشيء،عليهيتوقفماهي"المقدمة

التقدُّم")1(.

فهارسهووضعأعده،العلومأبجدهـ(،)7013حسنبنصديق،آلقنوجي()1

.1691/،م7891،آلقوميوالإرشادآلثقافةوزآرة.دمشق،زكارآلجبارعبد
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علىالعُرف"جرىفقد،الفلسفةمننابعًاالمقدمةتعريفويبدو

فهيالمقدمةفأما،أقساموأربعة،مقدمةإلىالنظريةالفلسفةتقسيم

.(")1(...الواضحالفكردراسةأوالمنطق

نجدولذلكوإبداعًا،تحصيلًافأتقنوهالمنطقالعربعَرَفوقد

التأليففيالمقدمةتعريففيأساسيًّاللمقدمةالسابقالمنطقيالتعريف

ذلكويبدو")2(،المنطقيالقياسمنالمقدمةتعنيهما"تعنيفهي؛العربي

تعريفًاالمقدماتمعتعاملواالذينالعربالمؤلفينأذهانفيحاضرًا

وتأليفًا.

العلوممقدماتثانيا:

بأكمله،علمأولموضوعتمهِّدالتيالتمهيديةالمقدماتوهي

حوال.الأًأغلبفيمعينبنصمرتبطةتكونولا،لمسائلهأو

العلمفيدخلله"ما:هي،العلممقدمةأنإلى،القنوجيويشير

مطلقًا")3(.

العربيالتأليففيالعلوممقدماتتعريففينلاحظأنويمكن

التالية:الأساسيةالعناصر

وضوعه:العلمحدودتمييز-1

ولكن.الموضوعاتوتتمايزالمسائل"تكثرالإسلاميالعلمففي

الإسلامي؛للعلمالتوحيديالتصورإطارفيوحدةإلىتُردُّالكثرةتلك

3،ط،خاصةالشعرفيالفنيللإبداعالنفسيةالاسس،سويفمصطفى)1(

23.ص،م0791،آلمعارفدار،آلقاهرة

،بيروت،ناصفالكريمعبد:ترجمة،وتاريخيتهخلدونآبن،آلعظمةعزيز)2(

74.ص،أم819،الطليعةدآر

10.02/،السابقآلمرجع...القنوجي)3(
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العلمحدودلتمييزوالمقدماتبالمبادئيُعرفبماالعلمصدّرواولذلك

)1(
."وموضوعة

العلم،فيالشروععليها"يتوقفالتيوالمبادىالأسسوضع-2

مسائلة")2(.عليهتتوقفوما

العلم.تحصيلفي:أي")3(؛الفنتحصيلفي"الاعانه-3

محدد)4(.لموضوعبالنسبةالحقيقةكشف-4

،العلوممختلففيبمقدماتالعربيالتأليفحفلوقد*

أمثلتها:ومن

)فيهـ(857)-النويريلمحمدالرجز،فيمنظومة:المقدمات-أ

(.()ْوالقافيةوالعروضوالصرفالنحو

العلم،هذافيمقدمةوهي)6(،التاريخفيخلدونابنمقدمة-ب

بعد.مافيسيردكما-أيضًا-للنصومقدمة

ههـ()7(.38)-للزمخشري(اللغة)فيالادبمقدمة-ج

هـ()8(.999سنة)كتبهاللناجوري(،الميقات)فيالتوتيةالمقدمة-د

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الفاروقي،عليمحمد،)التهانويفي"مقدمته(")محقق(،البديععبدلطفي

العامةالمصريةالمؤسسة،القاهرة،الفنوناصطلاحاتكشافهـ(12)ق

ص)ج(.،أج،م6391وآلنشر،والترجمةللتأليف

891.-1/791،السابقالمرجع...القنوجي

)مقدمات(.:مادة،114/،الفنوناصطلاحاتكشاف،التهانوي

74.ص،السابقالمرجع،العظمةعزيز

2.4917/،آلظنونكشف

آلاجتماعإلىتاليةعصورفيامتدبل،فحسبآلتاريخعلىمدآهايقتصرلم

إلخ....والتربيةوالاقتصاد

2/8917.،الظنونكشف

2/9917.،آلظنونكشف

171



للجزري،منظومةالتجويد:علمفيالجزريةالمقدمةهـ-

هـ()1(.833)-

هـ()2(.)-686النحويمالكلابن،المنطقفيمقدمة-و

)3(.كحيللابن،الفقهفيالمقدمات-ز

للبساطي)4(.،الاصولفيالمقدمة-ح

،والمقدماتالمقدمةمصمطلحبخلافتسمياتنجدأنويمكن

رفاعةسمَّاهاكما"و"سابقةوالتمهيد،،والمبادئ،المدخل:متل

الاربعةالعناصرتحددهاكماوظيفتهامنتقتربوهي،الطهطاوي

مثل:،السابقة

(.هـ()272ْ)-البلخيمعشرلابي،النجومأحكامعلمإلىالمدخل-أ

)6(.القيروانييعقوبلابي،المنطقإلىالمدخل-ب

)7(.تليمةالمنعمعبد،الادبيالجمالعلمإلىمداخل-ج

)9(.الحليلابن،الاصولعلمإلىالوصولمبمادى)8(-د

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

2/9917.،الظنونكشف

2.4018/،آلظنونكشف

2.541/،آلمكنونإيضاح،الباباني

2.544/،السابقالمرجع

والإسلامية،العربيةالعلومتاريخمعهد،فرآنكفورتمصور(،)مخطوط

488.ص،م8591

2.454/،المكنونإيضاح،آلباباني

.م7891،التقافةدآر،القاهرة

تحليليةمبادئعنباحثعلمبأنهالشعرا":مبادئ"علمخليفةحاجييعرّف

/2آلظنون،كشفانظر:.آلمناسبةمقدماتهحيثمنآلشعروموضوعة

.1578

2/423.،المكنونإيضاح،الباباني
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هـ()1(.)-833للجَزَرِيالتجويد،علمفيالتمهيدهـ-

.هـ()2(805)-للنَّسَفِي،لتوحيداعدلقواالتمهيد-و

)وهوهـ(456)-الظاهريحزملابن،المنطقفيالتقريب-ز

()3(.المنطقإلىمدخلًاجعلهمختصر

الكتبمقدماتثالثًا:

لانه؛للنصالتمهيديالتأليفمجالفييهمناالذيالنوعهوهذا

أهمالمؤلفبهيُقدِّم"مقال:هيالكتابومقدمة،معينبنصيرتبط

بعد")4(.مافيمؤلَّفهعليهاسيقومالتيوالمناهجالمبادئ

خصوصفيدخللَهُ"ماهيالكتابمقدمةأنإلىالقنوجيويشير

أمام:)أيالمقصودأمامقُدِّمتالالفاظمنطائفةوهي...الكتاب

(.المقصود")ْتحصيلفيينفعماعلىلدلالتها(النصمنالمقصود

بدورتقومالتيالمؤلفاتمنبكثيرالقديمالعربيالتأليفويحفل

عنوانهفييحملالمؤلفاتهذهمنوكثير،أخرىلنصوصالمقدمات

ومدخل،،ومقدمات،مقدمة:مثل،الوطيفةهذهعلىتدلكلمات

.إلخ)6(...ومبادئ،وتوطئة،وتمهيد،خلومدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

1.484/،الظنونكشف

1.484/،الظنونكشف

1/466.،الظنونكشف

4!!،ولأ.،طث!كاثثاول154،س!ألأع!ولمهلأع*ح!،14حم!ءا.3أس!كا،أولع4!3؟أصأس!8ع43،ول!؟ةلأ

4791،ء834(عع15ح!هول!ولء).

002.،1/891،آلسابقآلمرجعآلقنوجي

مقدماتتشملعنوانًا34"ومقدمات"مقدمةكلمةتحتخليفةحاجيذكر

عنوانًا26ذكركما.وآلتركيةبالفارسيةمقدماتمنها،علومومقدماتكتب

كلمة-تحتوعنوآنين"تمهيد"،كلمةتحتعناوين9و"مدخل("،كلمةتحت
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مراحلأصعبمن،الاحيانمنكثيرفيالمقدمةكتابةوتعد

فيوسيطرتهالمؤلفقدرةمدىيكشفالذيالمحكتعدكما،التأليف

.الموضوعمعالجة

مقدماتتعريففيالسابقةالاربعةُالعناصرُتمثِّلأنويمكن

والإضافةتعديلهامعأيضًا،الكتبمقدماتفيأساسيةعناصر،العلم

يلي:كماإليها

يتعلقالتي(المجالات)أوالعلميوالمجالالنصحدودتمييز-1

بها.

الكتابإليهينتمي،معينمذهبأو،اتجاهٍأوبمنهجٍالتعريف-2

يعارضه.أو

النصعليهايقومالتيالفنيةأوالعلميةوالمبادئالاسسوضع-3

ومسائله.

غوامضهوكشفمغزاهعنوالإفصاح،النصفهمفيالإعانة-4

.وأسراره

النص،فييردمحددلموضوعبالنسبةالحقيقةكشف-5

حولموسعةأومركزةدراسةتقديمأو،جديدةعلميةبحقيقةالتعريفأو

.الكتابموضوع

علىالحصولوكيفية،ومصادرهالكتابتأليفظروفتوضيح-6

.المعلومات

يتميزوما،أقرانهبينومكانتهالكتابأهميةعلىالضوءإلقاء-7

يصححه.أويضيفهأوبه

485،1/805،-1484/،الظنونكشفآنظر:آلنحو.فيوهما"توطئة"

/21641-1644،/24917-.5018
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الإفادةوكيفية،الكتابفيالمعلوماتعرضبطريقةالتعريف-8

أحدثتهوما،الكتابمنسابقةطبعةظروفعلىالتعليق-9

ونتائج.وآثارردودمن

آراءطرحإلى،لهالتمهيدأوالنصعنالحديثتجاوُزُ-01

هذهفيوالمقدمة.عنهاللإعرابمناسبةالنصتأليفُيُعَد،معينةومناهج

يكنلم،بعيدةاَفاقفيبالنصتحلِّقخفاقةبأجنحةتكونماأشبهآلحالة

بتوثيقتتعلق،معينةمنهجيةبأصولالنصلتقيدنظرًاإليهاليمتد

معينة.وأدبيةفنيةبحبكةأووعرضها،المعلومات

وموضوعهالتأليفلاختلافتبعًاوعناصرهالتقديمفنونوتختلف

تتضحوسوف)1(.والإبداعيةالعلميةالمؤلفلمقدرةوتبعًا،وأهدافه

لاختلافتبعًا،التاليةالمعالجةفيالمقدماتوظائففيوفروقملامح

النص.مجال!فيالعلميالجهدوطبيعةالتأليفنوع

خليفةفحاجي،العربيالتأليففيعريقةتقاليدالكتبولمقدمات

كتابكلصدرفيالمصنفونيذكرأنعلىالعادةجرتقدأنهيذكر

هي)2(:،ثمانيةرؤوسًا

".التأليففيالمتأخرة،الوهمفيالسابقةالغايةوهو،"الغرض-1

(.التأليففيويحققهاالمؤلفبهايبدأالتيالفكرة:بذلك)ويعني

(.القارئاهتماملإثارة:)أي"الطبعليتشوق،"المنفعة-2

."...تفصيلهيأتيماعلىبالإجمالالدال"العنوان-3

)1(

)2(

جارفي،:آلتاليالمرجعفيالعلميالمجالفيآلمقدمةوطائف:أيضًاآنظر

،بيروت،قاسمحشم!:ترجمة،العلميآلنشاطأساسالاتصالد.وليم

014.ص،م8391،للموسوعاتآلعربيةالدار

1/36.)آلمقدمة(،الظنونكشف
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قدرُه".ليُعلَم.(..المصنِّفأوالمؤلف:)أي"الواضع-4

الكتابُيكونوقد،مرتبتُهُليُعْلَمَالموضوعوهو،العلم"نوع-5

يكونوقد،أجزائهمنجزءًايكونوقد،العلوممنمانوععلىمشتملًا

.("..مدخلًا.

هووهليُقرأ،أنيجبمتى:أي:"الكتابذلك"مرتبة-6

؟المجالفيللمتخصصينأمللمبتدئين

فيبعدهأوقبلهتُقرأأخرىلكتب)بالنسبة،"الكتاب"ترتيب-7

(.ومستوياتهالتعلُّممراحل

فيالمسلوكِالطريقبيانوهو،فيهالمستعمَلِالتعليمِ"نحوُ-8

لتحقيقالمؤلفاتَّبعهالذيالتعليميالاسلوب:)ويعني."الغايةتحصيل

(.الكتابمنالغرض

كتبهم،بمقدماتالمؤلفينمعظماعتنىالتقاليد،هذهإطاروفي

البيرونيبينهمومن،والادبيةالعلميةمقدرتهملإبرازمجالًا"وكانت

ومضمونًا")1(.شكلًابهااهتمالذيهـ(044)-

،متعددةمداخلمنللدراسةوبكرًاخصبًامجالًاالكتبمقدماتوتعتبر

علىالمقدماتتحتويمافكثيرًا،وقرائيببليوجرافيمدخلمنوخاصة

)2(،الموضوعيالتحليلأوالببليوجرافيالوصفيشملهالاواَراءمعلومات

المؤلف.عنتعبيرًاالاكثرالحميمةالملامحمنملمحأنهارغم

)1(

)2(

الخامسآلقرنوبدآيةآلرآبعآلقرننهايةفيآلعلماءأدب،سويسيمحمد

،م8291،للكتابآلعربيةآلدار،تونس-الخياموعمرآلبيروني:آلهجري

08.ص

خبراءيغْفَلماآوكثيرً،آلموضوعاتورؤوسوالتصنيفالفهرسةهووالمقصود

وعجزنقصلوجودنظرًاالنصوصداخلكتيرةفكريةقيمعنالمكتبات

أمامهازآلولاوغيرها،وآلفهرسةآلتصنيفونظمأدوآتفيشديدوتخلف

.للتقدمطويلشوط
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مفكرأديبعالميضعهامبدعةفلسفيةأوأدبيةمقدمةنجدماوكثيرًا

يطويماوسرعان،غيرهتأليفأوتأليفهمنمتخصصعلمينصقبل

عنالموضوعاترؤوسوتعجز،الخصبةالملامحهذهكلالتصنيفرقم

تنسحبوإنما،فحسبالمقدماتعلىتقتصرلامشكلةوهيتغطيتها،

مجالهافيهناتثارولكنها،للمعلوماتالببليوجرافيةالمعالجاتكلعلى

.بالمقدماتوعلاقتها

يستطيع،المقدماتقراءةفيوفنونًامهاراتهناكأنكما

فهمومن،المعرفةمنرحيبةأبعادإلىيصلأنالخبيرالقارئخلالهامن

المقروء.النص

نوعين:بينالنصوصمقدماتفينميزأنوينبغي

بالنص.متصلةمقدمات-1

النص.عنمتفصلةمقدمات-2

.المقدماتمنالنوعينهذينخصائصلبعضوضيحيليماوفي

بالنص:المتصلةالمقدمات-1

أبوابهضمنتُحسبلاولكنها،الكتابداخلالنصتسبقوهي

توضيحيمكنالبحثعينةومن،للنصتمهيديةكأداة؛الخاصةلطبيعتها

:المقدماتهذهخصائصبعض

:الكتابمقدماتتعدد11/

فيزادهكبريطاثرفعلكما،مقدماتعدةالكتابيتضمنقد

إلىبالإضافة،أساسيةمقدماتبأربعصدَّرهالذي،"السعادة"مفتاحكتابه

)1(.الكتابفصولمعفرعيةمقدمات

السعادةمفتاحهـ(،689)-مصطفىبنأحمد،زادهكبريطاشآنظر:)1(

-بكريكامل:وتحفَيقمراجعة،آلعلومموضوعاتفيالسيادةومصباح
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،للموضوعتمهيديةدراساتتحويمقدمةعشروناستُخدِمتكما

العربيةالموضوعاترؤوس"قائمةبدايةفي"فذلكات("،عليهاأطلق

")1(.الكبرى

المؤلف:غيرمقدمة12/

،الموضوعلحداثةسواء،المؤلفغيرشخصالتقديميكتبوقد

راعٍلهامعينةفكريةبمدرسةالتأليفلارتباطأو،المؤلفلحداثةأو

تعريفًاالتقديميشملوقد،غَرْسِهِوثمراتِتلامذتَهَيقدم،مؤسسأو

التنبؤِأو،الكتابتقييمإلىذلكيتجاوزوقد،التأليفوظروفبالمؤلف

كلمةالمؤلفغيرمقدمةعلىيُطلقماوغالبًا،للمؤلفواعدٍبمستقبلٍ

)1(

07،-1/6،م6891،آلحديثةالكتبدار،آلقاهرةالنور،أبوالوهابوعبد

...الكتابفصولوبقية

آلمريخ،دار،الرياض،العايديعوضومحمدالعزيزعبدشعبان:تأليف-أ

.101/،م8591

فذلك:قولهممنمأخوذةوالكلمةأولًا،فصِّلمايُجمِلكلام:الفذلكة-ب

آلعلمدار،بيروت،الادبيالمعجمآلنور،عبدجبور:انظر.وكذاكذآ

)فذلكة(.،918ص،م9791،للملايين

نوعوهي،الكتببعضعناوينفيوآلفذالكآلفذلكةكلمةوآستخدمت-ج

مثل:،آلموجزةالإجماليةآلمعالجةمن

)كشف.خليفةلحاجي،آلسلاطينمنوخمسينمئةتراجمفيآلفذلكهَكتاب-

(.الجنابيتاريخ:التاليالمدخلتحت1،192/الظنون

المكنونإيضاح..الباباني)آنظر:للبهبهاني،آلمدآركشرحفيآلفذالك-

/2.)018

قبلالعرضاتأوآلقرآءاتإحدىعلىفذلكةاسمالزاهدعمرأبووأطلق-د

76(.ص..الفهرست،آلنديمابن)انظر:اللغةفيآلياقوتكتابهمنآلاخيرة

فييأتيالذيالتلخيصأوآلموجزإلىأقربفذلكةكلمةأنرأييوفيهـ-

للتمهيدالبدايةفيتأتيالتي،المقدمةمعنىعنوأبعد،للإجمالالنهاية

)آلمؤلف(.بالاسسوآلتعريف
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الكلماتلهذهوليس،غيرهأوالمؤلفيكتبهفقد"التصدير"أما،"تقديم"

التأليففيالمؤلفغيرأوبالمؤلفعلاقتهابوضوحتحدداستخدامات

)1(.الحديثالعربي

يكنولم،آخرينمؤلفينكتببتقديمالكُتَّابكباربعضاهتموقد

التأليف.فيراسخًامعظمهمكانبلالناشئينمندائمًاالاخرونهؤلاء

حسينطه:مثلمفكريناستهوى،التأليفمنمستقلًّافنًّاالتقديمويعد

الامريخلولموإبداعًا،مقدرةفيهفأظهروا،وغيرهماالعقادوعباس

وهي،المقدماتهذهبعضوراءتكمنفكريةومعاركوصراعمنافسةمن

كماخصائصها،وإبرازدراستهاينبغيالتقديمفنونفيمهمةنماذجتمثل

تنسبمجموعاتفيمستقلًّاونشرهوإبرازهتجميعهينبغيمهمتراثأنها

مؤلفيها)2(.إلى

كتبهالذيآلكريمالتقديمذلك،التقديملفنالحيَّةالامثلةومن

.الكتابهذليتصدرالشكعةمصطفىالدكتورالاستاذالعلَّامة

)1(

)2(

توطئةتمهيد،،تقديمتصدير،،مقدمة:لكلماتآلمقابلةآلمصطلحات:انظر

وهي:بالإنجليزية

!ح51ح!هثحس!ولء،أول4،03ولأ،س!1،5،!ص!3!آحص!،3هعس!*340.

التالية:آلمرآجعفي

*-ءث!+ط!لأطهـا!+!330آهاأ3!ء61لا!أولهم11011،،+أس!3س!ص!ءول...2319،

(أ.1"ول40ولحا،ه)ث!،7419(ععس!!،ص!)ص!،999(هآ!اتا!3)340.

؟-ول!!41كثا*طكاط.هع.احأ.".834(ع.151ص!!هولص!ث!)!.

لكثيرحسينطهكتبهامقدماتجُمعتعندماذلك،منشيءتحققولقد

مستقل.مجلدفيوصدرتالكتبمن

آنظر:

تجميع،الكتبمنلكثيرحسينطهمقدمات،ومؤلفونكتب،حسينطه

318.ص،م0891،للملايينآلعلمدآر،بيروت،فيصلشكري:وتقديم
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المحقق:مقدمة1/3

مقدمتهفيالمحققمقدرةتتجلَّى،المخطوطاتتحقيقمجالوفي

وموضوعهوعصرهوبمؤلفهبهللتعريفالمنشور،للنصيضعهاالتي

استخدمها.التيالمخطوطةوالنسخ،وأهميته

المحققيستودعةعلميًّاعملًاالاحيانبعضفيالتقديمهذاويعد

أجلمنوالببليوجرافيالعلميوتحقيقةوعلمهتجربتهخلاصةالمبدع

وآرائة)1(.ونقده،لمؤلفهونسبتهوإقامتهالنصتوثيق

تحقيقهعندضيفشوقيكتبهاالتيالمقدمةذلكأمثلةومن

هـ()2(.295)-القرطبيمضاءلابن،"النحاةعلى"الرد:لكتاب

الغفورعبدأحمدأعدهاالتيللجوهري"الصحاح"مقدمةتعدكما

المعجماتتاريخفينوعهامنمقدمةأول،المعجممحققعطار

واللغاتالعربيةاللغةفيالمعجماتلتاريخاستقصائهاحيثمن،العربية

تحتلوهي،الصحاحعنوافيةومعلوماتآراءعلىواشتمالها،الاخرى

)3(.صفحات401

المستشرقونبهاقام،العربيالتراثتحقيقفيورائعةمضنيةبجهودآلتاريخيحفل)1(

والتحشمِةالتحقيقعلمبأصولآلقدماءلدىالعربيالتأليفيحفلكما،والعرب

ذلكمنويهمنا،متعددةمداخلمندراستهيستحقمما،وآلتنكيتوآلتعليق

التالية:آلدراسةانظر.الخصوصوجهعلىللتحقيقالببليوجرآفيآلمدخل

محاضرةمع،آلعربيآلتراثنشرتاريخإلىمدخل،آلطناحىِمحمدمحمود

.604ص،م8491،الخانجيمكتبة،آلفَاهرة،والتحريفالتصحيفعن

علىالردكتابهـ(،)295آلرحمنعبدبنأحمد،آلقرطبيمضاءآبن:آنظر)2(

وآلترجمةالتأليفلجنة،القاهرة،ضيفشوقي:وتحقيقتقديم،آلنحاة

.م4791،وآلنشر

آلعربية4وصحاحاللغةتاج:)الصحاحفي"تقديم("العقاد،محمودعباس)3(

آلكتابدار،القاهرةعطار،آلغفورعبدأحمد:وتحقيقتقديم،للجوهري

.11/،م5691،العربي
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النص:منالأوسعالمدىذاتالمقدمات1/4

عملًايمثلكانوإن،بالنصالمتصلةالمقدماتمننوعوثمة

اللتانالمقدمتانذلكومن،مستقلكتابفييخرجأنيمكنمتميزًا

"المتنبي")1(.:كتابهصدرفيشاكرمحمودالشيخوضعهما

النص:منتستخرجمقدمات1/5

المحققة،المخطوطةداخلمنقسمًاالمحققينبعضاستخرجوقد

بهذةللقياميصلحلانه؛نشرهعندالكتاببدايةفيكمقدمةلوضعه

"دلائلكتابتحقيقفيشاكرومحمودرضارشيدفعلكما،الوظيفة

.)2(للجرجانيالإعجاز"

المترجم:مقدمة1/6

الذيالنصتقديمالمترجميتولى،الترجمةحالاتبعضفي

المترجَمبالكتابللتعريفدراسةيتضمنالمقدماتهذهوبعض،يترجمه

والافكارالحقائقحيثمن،الأهميةغايةفيدر[ستينالمقدمتانهاتانتمثل)1(

وفروسيةالشيوخعلمطياتهبينيحملعقلىِنتاجفهماتطرحانها،التيوالارآء

بهماماومناقشةوانتشارهماقراءتهمالإتاحةبالنشرجديرتانوهما،الشباب

وإعادةثورةتمثلفهي،معهامختلفينأومتفقين،مستقلكتابفيآرآءمن

يعددراستهماعنوالصمت،وتاريخنامناهجنافىِالمسلماتمنكثيرفينظر

الجيل.لهذاالمواتعلاماتمنعلامة

آنظر:

.م8791،آلخانجيمكتبة،القاهرة،المتنبيشاكر،محمدمحمود

.501-صه،ثقافتناإلىالطريقفيرسالة:آلاولىالمقدمة-

-152ص،الادبيةحياتنافسادمنلمحة:الكتابهذاقصة:آلثانيةالمقدمة-

.322

الإعجاز()دلائلفي"مقدمته")محقق(،شاكرمحمدمحمود:انظر)2(

،م8491،الخانجيمكتبة،القاهرةهـ(،471)-الجرجانيالقاهرلعبد

ص)ط(.
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للمؤلف،الفكريةوالمدرسة،ومؤلفه،وموضوعه،تأليفهوظروفوأهميته

المترجميقوموربما،الترجمةفيالمترجِمومنهج،التأليففيومنهجه

القارئبتعريف:أي؛القديمبتقديمكلاسيكيًّاعملًايترجمالذي

يترجمه.الذيالقديمالنصوطبيعةبأسرارالمعاصر

المترجمة:للمصطلحاتالشارحةالمقدمة1/7

غريبفيالمفاخر"قلائدكتابالطهطاويرفاعةترجموعندما

"سابقة("،بكلمةعنونها،صفحةبمئةلهقدم.والاواخر"الاوائلعوائد

هذهولعلهجائيًّا)1(،ورتَّبها،آلنصفيالغريبةالكلماتشرحوضمَّنها

وفي.مترجمنصلمصطلحاتالشارحةالمعجميةالمقدماتأندرمن

ملحقفيالكلماتهذهمكانيكونأنيمكن،العاديةالظروف

لطبيعةبادراكهالطهطاويرفاعةولكن،الكتاببذيللامصطلحات

لاحقة.منبدلًاسابقةجعلهاعاشها،التيالمرحلة

النص!:عنالمنفصلةالمقدمات-2

كتابأووعاءفيبالنصالمتصلةالمقدماتأنقبلمناتضح

الاصلي،النصحجممنتقربلكيالاحيانبعضفيتطولقدواحد،

تصبحبحيث،وحدودهالنصموضوعيتخطىلكيمداهايتسعوقد

فُصِلتلولمقدماتالنماذجمنكثيروثمة،مستقلةتنشربأنجديرةدراسة

محمودومقدمتيْ،الصحاحمقدمةمثلمميزًا،مستقلًّاكتابًالاصبحت

وغيرها.،""المتنبيلكتابهشاكر

التي،المنفصلةالمقدماتمنكثيرًاالعربيالتأليفشهدوقد

كانت(،البداية)فيالأساسيةوظيفتهاولكن،مستقلكتابفيظهرت

،المعارفدآر،القاهرة،الطهطاويرفاعةمعقرنربع،غبرياللوقاأنور)1(

.1هأص،م891ه
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آخر.كتابفيمعينلنصوالتمهيدبالتقديممرتبطة

التالية:الحالاتاستعراضيمكنالمجالهذاوفي

مؤلفاته:منمحددلكتابالمؤلفمقدمة21/

ذلك:علىالأمئلةاهمولعل

الاولالكتابتمثلوهيهـ(،)-808"خلدونابن"مقدمة2/11/

.("..والخبرالمبتدأوديوان"العبرالتاريخيةموسوعتهمن

مما،"خلدونابن"مقدمةوأسسأهدافالعظمةعزيزأبرزوقد

وتمثل،العربيالتأليففيالمقدماتوطيفةلتوضيحوافيًانموذجًايعد

يلي:مامجموعهفيخلدونابنلتاريخبالنسبةالمقدمة

.التمهيديالبحث-أ

المنطقية.البداية-ب

التاريخيةالاخباروفقهتُقوَّمالذي)المنهج(أو"المعيار"-ج

المتوارثة.

عنها)1(.الانحرافيقاسالتي"الضبط"فئة-د

رشدابنالفقيهوضعهالذي"الممهدات"المقدماتكتاب2/12/

عنتنبئومقدمات،"والتحصيل"البيانلكتابهكتمهيدهـ()2(052)-الجد

)3(.مسائله

)1(

)2(

)3(

،بيرو!،ناصفآلكريمعبد:ترجمة،وتاريخيتهخلدونآبن،العظمةعزيز

75.-15،73-41ص،م8191،الطليعةدار

وآلفاردتىهـ(،595)-سنةالمتوفىرشدابنآلفيلسوفجدهوهناوالمقصود

عامًا.75وآلحفيدالجدوفاةبين

والتوجيهوآلشرحوآلتحصيل)البيانفي"مفدمته(")محقق(،حجيمحمد

رشدبنأحمدبنمحمدآلوليدأبي:تأليفآلمستخرجة(،مسائلفيوالتعليل

1/15(.،م8491،الإسلاميآلغربدار،بيروت)الجد(
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للحاكم"،الحديثفي"الإكليلكتابإلىالمدخل21/3/

.هـ()1(04ه)-النيسابوري

مؤلفاته:منلعددالمؤلفمقدمة2/2

مؤلفاتهمنمحددبكتابتتعلقلامستقلةمقدمةالمؤلفيكتبقد

المؤلفلمدرسةمقدمةاعتبارهاويمكنمنها،لمجموعةمقدمةتعدوإنما

ذلك:أمثلةومن،الفكرية

للمسعودي،"التاريخفيالجوهرومعادنالذهب"مروج2/21/

هـ(.346)-

)2(.العلومأنواعفيتصنيفهمنتقدمماإلىمدخلًااعتبرهوقد

آخر:مؤلفكتابعلىلمؤلفالمستقلةالمقدمة2/3

علىالبعضألفهاوتوظئاتمداخلالمبكرالعربيالتأليفشهد

منها:،آخرينلمؤلفينسابقةكتب

تأليفأحمد(،بناللخليل"العين"كتابإلىمدخل2/31/

هـ()3(.402)-شميلبنالنضر

تأليفوالاسانيد"،المعانىمنالموطأفيلما"التمهيد2/3/2

هـ()4(.)-463البرعبدابن

1.144/،آلظنونكشف)1(

.4/804الجوهر،ومعادنآلذهبمروج:آلمسعودي-أ)2(

036.ص،نفسهللمؤلفآلشقيقةالكتبحولكتبماآنظر:-ب

2/1443.،آلظنونكشف)3(

آختصرهوقد،وآلحديثالفقهفيوهو،1،4842/7091/،الظنونكشف)4(

.لاستذكار(""آوسمَّاه
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والمتاخل"المقدمات)،كرونوجرام

والاعمالالمنقصلةالمقدماتبينالزمنيةالعلاقةتوضيحالمهممن

العلاقةهذهتشملأنيمكنالنظريةالناحيةومن.بهاترتبطالتي

التالية:الاشكال

.الكتابعلىالسابقالتقديم-1

.الكتابعلىاللاح!قالتقديم-2

تموالمداخلالمقدماتبعضأنبالتحديد،معرفتهأمكنماولكن

الاصلي.للنص!تاليةمرحلةفيتأليفها

تأليفمنفراغهبعدالمقدمةتأليففيخلدونابنشرعفقد

منها)1(.فراغهقبيلربماأو"العبر("،كتابهمنالتاريخيةالاقسام

"،الممهدات"المقدماتكتابهههـ(،02)-الجدرشدابنألفكما

")2(.والتحصيل"البيان:الاصليالكتاببعد

ألفثم،"الحديثفي"الإكليل"كتابهـ(04ه)-النيسابوريوألف

")3(.الإكليلإلى"المدخلكتاببعده

"مروجهـ(،346)-المسعوديلكتاببالنسبةنفسهالشيءوحدث

الجوهر")4(.ومعادنالذهب

وليسسبقبمايرتبطراجعتقديمالحالةهذهفيفالتقديم

المقدمةوألفتهـ.078-)776عامأواخربينماآلعبركتابتأليفاستغرق)1(

وافي،آلواحدعبدعليآنظر:هـ(.)977عاممنشهورخمسةفي

الهيئة،آلقاهرة.عبقريتةومظاهروآثارهحياته:خلدونبنآلرحمنعبد

87.ص،م791ة،للكتابالعامةالمصرية

السابق.آلمرجع)محقق(حجيمحمد)2(

.1144/،آلظنونكشف)3(

.1144/،آلظنونوكشف،السابقالمرجع:آلمسعودي)4(
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الاصليالنصتأليفبينيقصرأوالزمنيالفاصليطولوقد،سيأتيبما

فبالرغم،المنطقيالشيءهوذلكولعل)1(.المدخلةأوالتقديموإتمام

التقديمفإن،المقدمةتسميةبهاتوحيالتيالشكليةالاسبقيةمن

بالفعلوجدلنصإلاتكونلا...التوطئةأوالتمهيدأوالمدخلةأو

بالنصالمتصلةالمقدماتمنكلعلىذلكوينطبق،ملامحةوتحددت

عنه.والمنفصلة

والمداخلالمقدماتببليوجرام

للنص،والتمهيدالتقديممجالفيأخرىعلاقاتالعينةأوضحت

:الواعدةالتمهيديةالكتب-1

يعتبرهالمؤلفولكن،ومعالجتهبعنوانهمستقلكتابيظهرفقد

نفسه.الموضوعفيللتأليفلمشروعتأسيسيةبدايةأونظريًّا،تمهيدًا

:كتابذلكأمثلةومن

ألفهفقد)2(.الجابريعابدلمحمدالمعاصر"،العربي"الخطاب

")3(.العربيالعقل"تكوين:التاليلكتابهتمهيدًا

)آلمؤلف(.للكتابمدخلتأليفهوبالمدخلةهناالمقصود)1(

الطليعةدار،بيروت2،طالمعاصر،العربيالخطاب،آلجابريعابدمحمد)2(

.م8591

الطليعةدار،بيروت2،ط،آلعربيآلعقلتكوين،الجابريعابدمحمد-أ)3(

.م8591

:آلتراثقراءةفيآلنقدمشروع،اللطيفعبدكمال:التاليةالدرآسةانظر-ب

كتابحول)ندوة،أركونومحمدآلجابريعابدمحمدأعمالفيآلتكاملحول

،م8591آذآر/مارس،الرباط،المغربكتاباتحادنظَّمها،آلعربيآلعقلتكوين

.32(-2هص،م8691نيسان/إبريل،86ع،8ص،العربيآلمستقبل

186



البَذرية:المقدمة-2

تتجاوزولكنها،معينأصليبنصالاصلفيترتبطمقدمةوهي

علىذلكوينطبق،والمنهجالموضوعتغطيلكيالنصبهذاالارتباط

كتابمنجزءًاأومقدمةكونهاتجاوزتالتي،"خلدونابن"مقدمة

المعالجةهذهتلبثولم،التاريخيالمنهجفيمقدمةوأصبحت،"العبر"

كالاجتماع،أخرىومجالاتلمناهجبذورًاطرحتأنللتاريخالتنظيرية

المقدمةدارسوحولهيختلفوقد،ويناقشهيدرسهمما.وغيره

.خلدونلابن

تابعة:مؤلفاتلهكنص!المقدمة-3

قد،أصليبنصعلاقتهاجانبإلىالمقدماتبعضأنآتضحوقد

انظر:".خلدونابن"مقدمةمثل،تابعةمؤلفاتلهنصإلىتحوَّلت

.92()شكلالببليوجرام

الأصليةبالنصوصللمقدماتالببليوجراميةالعلاقات[جمالويمكن

يلي:مافي

26(.)شكلمعينعلمفيالمقدمهَببليوجرام-1
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)1(

)1(الكتاببفصولوعفدقتهابالنصمتصلةمقدمةببليوجرام-2

27()شكل

لغيرهومقدمةللمؤلفومقدمةأصلييصببليوجرام-3

28()شكل

موْلفمقدمة

الأصلياتنص

ا!اصليالنص

ل!رمقلعة

المؤلف

عن:مأخوذةالفكرة

حاهااولكا،ح،ث.1!ول:ولس!*4.س!3"ص!ح،،ك!31ء،.**ص!ل!س!33س!لا،ع34ث!حا،س!+ءاا،299،4891.
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إلىتحوَّلتالنصعنمنقصلة)مقدمة،خلدونابن"مقدمةببليوجرام-4

(:مستقلعمل

)8(

الأهةاغت51(

الضة/يكضف

هـ84-ْالمنرروي

لمنيهالتولبئا!عحن61(

ور9برالتركغنم

تلممخوي

)7(

لأحمد/التولجدع

هـ1ا-3؟اكهتطف

العيرلمسد!-اخلتوالخيرا!!!)4(

))2!

الم!و!للطرطوش

المفسةت!مفعتىس!

)3(

لطى

ح!

دهايرلمممدد

!خلدوقابنلأ؟

هـ488-ص!4؟

س!؟

4(؟1ه!!كاصءبمحبئ

!
)43(

)8(

المملكبدانع
طبالعفي

المتد/
الأنلرلاكن

هـك!سى-816

)يكخيى

ليمقلمة(

)9(

اْلمفلمتما/

لأحمد

الملر!

رسكسر؟،1

)01(

تركيةنرجمة

منلجزء
الماللمة

162؟!6زأر

فيطبعت)

عامبوس

875؟م(

)41(

ترجمةتويمة
كلمتة

لملمقدهة

أحمد

اهـجولت-81ْ

)طهعتعلّم

(086؟م

)42(*

ترحمة

فرنصية

كدلة/

لوسلان

3ء*!*هط

)طب!من

م1862علّم

علمإلى

؟خلدونابن"مقدمةببليوجرام92()شكل
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)1(

)2(

:خلدونابنمقدمةببليوجرامعلىوالملاحظاتالحواشي

تأليففيخلدونابنشرعفقد،آلمقدمةتأليفعلىسابقآلعبركتابتأليف

المقدمةألَّفبينماهـ(،)078سنةتأليفهمنوانتهىهـ(،)776أواخرفيالعبر

كانتآلمفَدمةأنوركمهـ(،)977عاممنتصففيآخرهاأشهرخمسةفي

فانها،تأليفهبعدآلعبركتابفيوردالذيللتاريخوفلسفيةمنهجيةرؤيةتمثل

وديوان"العبركتابمنهايتألفمجلداتسبعةمنالاولالمجلدتحتل

ذويمنعاصرهمومنوالبربروالعجمالعربأيامفيوالخبرالمبتدأ

م(.)1868سنةبمصربولاقطبعةحسبالاكبر"السلطان

،والاجتماعالتاريخفلسفةفيمستقلكعملإليهاينظرالمقدمةأصبحتثم-

بالتاريخ.المتعلقةالأخرىالاجزاءتفوقأهميةله

تأليف:،خلدونابنمقدمة:في"مقدمته("،وافيآلواحدعبدعلي:)آنظر

علي:وتكشيفوتعليقوضبطوتحقيقبتمهيد"خلدونبنالرحمنعبد

1،08.181/،م9791مصر،نهضةدار،القاهرة3،ط،وافيالواحدعبد

بأنرأيوهناك،بابًا64أبوابهعددهـ(052)-للطُّرطوشي،آلملوكسراج

الطرطوشيولكن،وأبوابهاموضوعاتهافيللسراجمشابهةخلدونابنمقدمة

عبقريةتجلتبينما،والموآعظالحكمبنقلواهتم،المعالجةفييتعمقلم

وتازيخيته،خلدونابن،العظمة)عزيز:انظر.المقدمةفيخلدونابنهـابدآع

849(.2/آلظنون)وكشف802(،ص

بالاندلس،الشرقيالشمالفي)كاثاه،حه+(طُرطوشمواليدمنوالطُّرطوشي

هـ(،)516عامالسراجكتابةوأتم،آلإسكندريةفيوتوفيذلكبعدوعاش

السياسةفنفيكتابوهو،القاهرةفيالبطائحيالمأمونالوزيرإلىوقدمه

والرعية.للراعيآلشرعيةوالاصولوالحُكم

الهيئة،القاهرة،للطرطوشيالملوكسراج:الشيالالدينجمالآنظر:

17.-16ص(،آلإنسانيةتراث)سلسلة،م5991،للكتابآلعامةآلمصرية

عليهالسابقالتأليففيالنموذحبهذآتأثرخلدونابنبأننفترضأنويمكن

(".النمذجة"بعلاقةالكتابهذافينسميهماوهو،قرونبثلاثة

حوَّموكذلك..".:بقولهالطرطوشيكتابإلىنفسهخلدونابنويشير

تقربأبوابعلىوبوبهالملوكسراجكتابفيآلطرطوشيبكرأبوالقاضي

الشاكلة=أصابولاالرميةفيهيصادفلمولكنه،ومسائلههذآكتابناأبوآبمن
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)3(

)4(

)5(

يستكثرثم،للمسألةآلبابيبوبإنما،الادلةأوضحولاالمسائلاستوفىولا

إنما..والهند....الفرسلحكماءكتيرةكلماتوينقلوالاَثارالاحاديثمن

."...بالمواعظشبيهوتركيبنقلهو

334(.1/،وآفيالواحدعبدعلي:تحقيق،المقدمة،خلدونآبن)آنظر:

السابق،المرجع)انظر:.آرائهبعضفيالطرطوشيعلىخلدونابنيَردكما

آقتطفههـ(،673)-الغرناطيسعيدلابن،الطُّرفأزاهرمنالمقتطْف

)الموشحاتحولآلمقدمةمنالاخيرالفصلفيحرفيًّاخلدونآبن

الطرفأزاهرمن"المقتطف:حنفيسيد.مصدرهايذكرولموالارجال(،

1.ص،م21/3/8391)صحيفة(،الكويتيةآلانباء،"خلدونابنآقتطفها

حولفصلوبههـ(،008عام)أنجزهللإيجيالسَّرير،صاحبإلىآلفقيرتحفة

المقدمة.محتوىيشبهالتاريخيالخبرونقدالتاريخمبادئ

آستفادوربما216(.ص...وتاريخيتهخلدونابن،العظمةعزيز)آنظر:

خلدونابنوكان،العكسحدثوربما،ونمذجهالكتابهذامنخلدونابن

بثمانيةخلدونابنوفاةيسبقالفقير()تحفةإنجازوتاريخ،متعاصرينوالإيجي

كلوفي،خلدونابنمناستفادآلإيجيأنأُرجِّحولذلك،فقطأعوام

والتعبيرالفكرةفيالتشابهيكونأنويصعببينهمافكريتشابهفهناكالاحوال

لانه؛سياسيهدفذوالإيجيكتابأنويبدو،آلصدفةبابمنوالمصطلح

الملوكلسراجنفسهآلاتجاهوهوآلحاكم(،:)أيالسريرصاحبإلىموجه

علىتأثيرهمدىعرضتوقد،قرونبتلاثةعليهالسابقهـ(،052)-للطرطوشي

)المؤلف(.خلدونابنمقدمة

بنظرياتآلمقريزيتأثرفيهظهرهـ(،845)-للمقريزي،الغمةبكشفآلامةإغاثة

وينحو،عليهاوالاستدلالالحقائقعرضفيوبمنهجهالمقدمةفيخلدونابن

الحوادثمنلهيعرضماشرحفيخلدونآبنمنحىالكتابهذافيالمقريزي

الاراء،منفيهايقررهمابعضخلدونآبنمنويقتبس،تعليلهاوفيآلاجتماعية

وطيفةالوجود،أصلمثل،وعباراتهاالاصطلاحيةألفاظهابعضويستخدم

264(.ص،السابقالمرجع،وافيآلواحدعبدعلي:)آنظر.إلخ...آلعمرآن

ويذكر=عامًا،وثلاثينبسبعةبعدهوتوفي،خلدونابنعلىآلمقريزيتتلمذوقد
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تاريخَمدح"وكذا:فيقول،خلدونآبنمقدمةامتدحآلمقريزيأنالسخاوي=

وإنهمنالها،يُعمللم:مقدمتهعنوقال،المقريزيآلتقيصاحبُهخلدونابن

مذلمنبالتوبيخالإعلان،السخاوي)انظر:.منالها"مجتهدينالأنلعزيز

.313(ص،التاريخ

أبعادإلىبالإضافة،نمذجةعلاقةبالمقدمةالغمةكشفعلاقةنعتبرأنويمكن

يكونوربما،وآلمنهجوالمضمونالشكلحيثمنتأثرفهو،الاخرىآلتأثر

العربي.التأليفتيارفييحدثبالمقدمةتأثرأولذلك

كتبهبماآلتاريخ("ذملمنبالتوبيخ"الإعلانكتابةفيهـ(209)-السخاويتأثر)6(

مافيذلكويبدو،المقدمةطرحتهالذيوبالنموذج،آلمقدمةفيخلدونابن

الامم،أحوالدرآسةفيوأثرهآلتاريخقيمةعنهذاالسخاويكتابفيورد

كانأنهرغملها،المؤلفينبعضمدحويذكرنفيسةالمقدمةأنيقرركما

".اللامع"الضوءكتابهفييهاجمها

الواحدعبدعلي)ب(312،ص،بالتوبيخالإعلان:آلسخاوي)أ()آنظر:

266(.صآلسابقآلمرجع،وافي

نمذجة،علاقة،بالمقدمةبالتوبيخالإعلانكتابعلاقةعلىنطلقأنويمكن

.والاتجاهوالقضيةالموضوعاختيارفيالمقدمةبنموذجتأثرهنفترضحيث

منجمبلقبعُرفالذيم(،هـ/11132017)-اللّهلطفأحمدالتركيآلمؤرخ)7(

آلظنونكشفعلىالذيلفيآسمهوورد(،المنجمينرئيس:)أيباشي

رئيسالروميالمولويددهأحمد)الشيخ:هكذا)3/353(للباباني

وصدر،وطريقتهبحوثهفيوحاكاهخلدونابنبدراسةاهتم(،المنجمين

،خلدونابنمنمستلهمةبمقدمةالعربيةباللغة("الدول"جامعالمشهورتاريخه

الاصلية.بنصوصهاعباراتهفيهاونقل

نطلقأن)ويمكن262(ص،السابقالمرجع،وآفيآلوآحدعبدعلي)آنظر:

(.نمذجةعلاقةبالمقدمةآلكتابهذاعلاقةعلى

هو،سنةوعشرينبثلاثخلدونابنبعدأتىآلذيهـ(698)-آلاررقابنكان)8(

ولخصهاعميقةدراسة"مقدمته"ودرسخلدونآبنبأفكارعرَّفمنأهم

كتابهفي-أخرىلكتبفنيةتلاخيصجانبإلى-أدمجهثممحكمًاتلخيصًا

السلك.بداخ
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)9(

01(

11(

الذيالمقريزيمثل،آلاررقابنقبيلخلدونابنبمقدمةعرَّفمنوهناك

أطرياها،فالأولان،العسقلانيحجروابن،والسخاوي،بالقاهرةعليهتتلمذ

عميقةدراسةالمقدمةيدرسالم،والسخاويالمقريزيولكن،انتقدهاوآلثالث

الاررق.آبنفعلمثلماتلخيصهاأوعليهادرآسةوضعتستوجب

آلملك،طبائعفيالسلكبدآئع:في"مقدمته("الكريمعبدبنمحمدآنظر:

،للكتابآلعربيةالدار،تونس،الكريمعبدبنمحمد:تحقيق،الاررقلابن

.الكتابهذآمقدمةمن1/6،0444،،أم779

26(.هص،السابقآلمرجع،وافيآلواحدعبدعلي:)وانظر

التلمسانيالمفًّريأحمدألفهللمقدمةشرحوجودإلىخليفةحاجييشير

الظنونكشفكتابهمنموضعينفيوذلك،الائدلسمؤرخهـ(،4101)-

العبر:مدخل)تحت2114/آلاندلس(،تاريخ:مدخل)تحت1/286،هما

والخبر(.آلمبتدأوديوان

-)زادهبيريبلقبالمعروفصاحبمحمدقامم()18القرنأوآئلفي

السلطانعهدفيآلإسلاميةالمشيخةمنصبتولىوآلذيم(هـ/11629174

مقدمةمنآلاولىالخمسةالابوآببترجمةقام،آلاولومحمودالثالثأحمد

آلاولىالعشرةالفصولترجمةإليهاأضيفتثم،التركيةباللغةخلدونابن

بمصر،بولاقبمطبعة،م1857عامآلترجمةوطبعت،السادسالبابمن

ولكنالمقدمةمنالسادسالبابفصولبقيةإليهاوأضيفت،التركيةباللغة

ظهرتوقد،العربيةآلطبعاتكلالتركيةالطبعةهذهوسبقت،آلعربيةبلغتها

م(.)1858التالىِآلعامفيبالعربيةطبعمَان

/2آلظنونوكشف262،ص،السابقالمرجع،وافيالواحدعبدعلي)انظر:

.)1124

عامتوفيم(،)91القرنفيالعثمانيةللدولةآلرسميالمؤرخباشاجودتأحمد

،السادسالبابترجمةوأعاد،السابقةزآدهبيريترجمةراجَعَام(،)598

عامالكاملةالتركيةالطبعةهذهوطبعت،كثيرةتعليقاتآلمقدمةإلىوأضاف

وأحمدزادهبيريوبفضل،سنواتبنلاثزادهبيريطبعةبعد:أي؛م0186

التركية.باللغةآلناطقةالشعوبجميعفيخلدونآبنآراءذاعتجودت

263(.-262ص،السابقآلمرجع،وافيالواحدعبدعلي)انظر:
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)12(

)13(

)14(

المستشرقبإشرآفللمقدمةعربيةطبعةفرنسافيظهرتم()1858عامفي

قبلومات،الفرنسيةإلىأجزائهابعضبترجمةوبدأ"كاتيرمير("،الفرنسي

إلىكلهاالمقدمةبترجمة"دوسلان"الفرنسيالمستشرققامثم،مشروعهإنجاز

بتعريفلهاومهدعباراتها،بعضوشرحفقرآتهابعضعلىوعلق،آلفرنسية

في3وطبعت،للمقدمةالتركيةآلترجمةمنأفادوقد،خلدونآبنعن

أم(.868-)1862منمجلدآت

257(.صالسابقالمرجع،وآفيآلوآحدعبدعلي)آنظر:

بحوثهفيالكبير،آلاجتماععالموهو،وافيالواحدعبدعليآلدكتورآهتم

لمقدمةنادرةمخطوطةنسخعدةبمراجعةقاموقد،خلدونبابنآلقيمة

حتىأم()858بمصرآلهورينيوطبعةباريسطبعةعلىوبالاطلاع،خلدونآبن

نقصمنيوجدمافيهاأكمل،مجلدآت3في،للمقدمةتمامًاجديدةطبعةيصدر

خطأ،منفيهاماوأصلح،المقدمةمنالسابقةالطبعاتفيمتعمدحذفأو

موسعببحثلهاومهد،وبحوثحقائقمنآلمقدمةعليهآشتملتماوأوضح

وضعكما،الاولالمجلدمنصفحة)275(يشغلومؤلفهاآلمقدمةحولشامل

حجمضعفيمنأكترتشغل،آلمقدمةمحتوياتعلىتعليقآلافثلاثةنحو

نُقولوحقق،آلحديثةالترقيمعلاماتالنصإلىوأضاف.ذاتهاآلمقدمة

وأضاف،وغيرهاوتراجمهمآلاشخاصأسماءوحقق،آلكتبعنخلدونآبن

خلدونآبنوحولحولهاآلدراساتبأهمببليوجرافيةقائمةبالمقدمةدراستهإلى

275.-256صمن،صفحةعشرينالتمهيدمنوتشغل،وعبقريتهوفكره

الاستفادةتحققمهمةآسترجاعيةتوثيقيةخدمة،القيمةالطبعةهذهفيوافيأنشأكما

يلي:مافيتتمثل،السابقةالطبعاتفيمثيللهاليسبطريقةالمقدمةهذهنصمن

يلي:بمادقيقةمدآخلواحدسياقفييشملالذيالهجائيالتحليليالكشاف

والعشائروالقبائلوآلدولوآلشعوبآلاشخاصوأسماء،الموضوعات

والظواهرالجغرآفيةوالمعالموالبلدآنوالامكنةوالكتبوالاشراتوآلبطون

إلخ...آلفلكية

فصل.كللهاعرضآلتيوالمسائلللفصولآلتحليليآلفهرس

عليودرآسةتمهيدفي،خلدونابنمقدمةحولالاعماللاهمحصرًاآنظر:

275.-256ص،السابقآلمرجعفيخلدونابنلمقدمةوافيالوآحدعبد
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السا!دلرالفط

النصتشغيلى

مباحث:وخمسة،تعريفوفيه

النص.تلخيص:الأولالمبحث

النص!.تهذيب:الئانيالمبحث

النص.ترتيباعادة:الثالثالمبحث

والمجانسة.الاختيار:الرابعالمبحث

النص.تدريج:الخامسالمبحث
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السا!سرالفصلى

الفصتشغيلى

تعريف:

مجالفيالعملياتبعضإلىللاشارة"النص"تشغيلمصطلحصيغ

بنصٍّبالاشتغالالمؤلفينبعضيقومحيث،المحوريالنصِّيالتأليف

عصرأوعلمفيالثقافةأعمدةأحدويعتبروبنيانًا،كيانًايمثل،معين

تابعةجديدةمؤلفاتتنشأ،الاشتغالهذاخلالومن.معينمجتمعأو

لتشغيله.نتاجًاوتعتبر،الاصليللنص

النص،عناصرمناثنينأوواحدًاالنصتشغيليتناولأنويمكن

وهما:

وجمل.وعلاماتكلماتمناللغويةبنيتهأو،النصمنطوق-أ

عندبهاالخروحيمكنالتيالمعاني:أي؛النصمفهوم-ب

بهايشتغلمادةيمثل،التأليفمنالنوعهذافي،والنص،قراءته

إلخ....تهذيبًاأوتلخيصًاالجدد:المؤلفون

"مادةبأنهالاصليالنصيوصفأن،"مادة"بكلمةالمقصودوليس

أشبهكانتالمبكروالتأليفالتدوينأشكالبعضأنمنفبالرغم،خام"

المختلطة،والرواياتوالافكاروالمعلوماتالبياناتمنالخامبالمادة

لمتشغيلها،تموالتي،النصِّيللتأليفالمحركةالنصوصمنكثيرًافإن

والعلموالتفكيرالتأليفصنعةفيمتقنًاإبداعًاكانتوإنماخامًاتكن
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الغنيالمصدر:النصإلىالإشارة،مادةبكلمةإذنوالمقصود.والتعليم

توجيهها،حسنأو،لإنمائهاسواء،الملهمةوالثروةالمتاحوالرصيد

ويتغالىحملةيخفمماتصبححتىضيق،حيزفيواختزانهاتكثيفهاأو

.النصوصبعضتلخيصفيذلكمنشيئًانشهدوسوف.ثمنه

لكلمةأخرىتوائمالبحثمراحلفيخاطريفيتواردتولقد

باَخر،أوبوجهالمقصودالمعنىلتمثيلمقترحةكانت،النص"تشغيل("

:الكلماتهذهمنكانفقدالمقصود،المعنىيجلوماعرضهافيلعل

الكُتَّاببعضأقلامعلىقبلمنالتصنيعلفظجرىوقد،النصتصنيع

في"التصرفكلمةكانتوكذلكالافكار("،"تصنيعمثلمعنويمجالفي

".النصعلىو"السيطرة"،النصبنيةو"تغييرالنص!"،

أقربلانهآغيرها؛علىوفَضلَتْالنصتشغيلكلمةامتازتوقد

"تصنيع("لفظنجدبينما،بالنصالمشتغلالفاعلباسمالارتباطإلى

وليس!آلمؤلف(،:)أي("النص"بصانعالارتباطإلىأقربالنص

في"التصرف"لفظأنكما،لظهورهتاليةمرحلةفيبالنصبالمشتغل

إطارعنيبعدماوهو،النصفيبلاغيبتصرفيوحيقد،النص

التاليالتأليفيكونأندائمًاالمضمونمنليسأنهكما،البحث

له.أهلًايكونلامنبالنصيشتغلفقدمسيطرًا،

النص،تشغيلعنالتاليةالمباحثفيالمتعددةالاوجهولعل

....أبعادهوتحددملامحهتجسّد

حصيفى!يفىصيفى
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الأولىالمبحث

النصتلخيص

التلخيص:تعريف

وقلَّما،العربيالتأليفمجال!فيواسعنطاقعلىالتلخيصيُعرف

،مرةمنأكثريلخصأنبغيرالمهمةالقديمةالنصوصمننصتُرك

كتبه.بعضيلخصأحيانًانفسهالمؤلفوكان

حيويعملوهو،الاصليالنصفيالتصرفمننوعوالتلخيص

الإنسانيالسلوكفيأساسيقانونمعمتمشيًاكانطالماالرواجمضمون

النظامفيأساسيةحاجةومعالجهود،أقلأوالجهد)1(قانونَّاقتصادهو

قامالمؤلفينبعضأنكماحفظها،يمكننصوصتوفيروهيالتعليمي

الاَخرينأفادتثمأساسًا،نفسهأجلمنكثيرةلكتبتلخيصاتبعمل

ذلك.بعد

تجاهالتاليةالاجيالمواقففي-أحيانًا-التلخيصنزعةوتجطو

عندماهـ(،486)-العتابيالإمامذلكعنيعبر،السابقةالاجيالتراث

المختصراختاروا،هممهم"ولاختصار:فيقولعصرهأهلعنيتحدث

تسلكالطبيعةبأنآلقائلالمبدأ:!ثا!لأمهه*اس!3!9لأولآلجهداقتصادقانون(1)

لتحقيقجهدأقلبذلإلىالإنسانيميلوكذلكجهد،بأقلآلسبلأقصر

آلعامةالهيئة،آلقاهرة،آلفلسفيآلمعجم،العربيةآللغةمجمعآنظر:.الغاية

.14صه،م9791،آلاميريةآلمطابعلشؤون
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شيء")1(.كلفي

تراكمإزاء،الاحيانبعضفيالعمليالحلهوالتلخيصولعل

نشطتولوحتى،الاصليةالنصوصمعالتعاملإمكانيةوعدم،المعرفة

علىالاتكاءيزدادأنالطبيعيومن.والمعرفةالعلمطلابلدىالهمم

معين.مجتمعأوعصرفيالهممتنقصعندماالمختصرات

نجدحيث،البلاغةفنونمنواحدًاالتلخيصيكونأنويمكن

العسكريهلالأبوويذكر،ووظائفهوخصائصهللتلخيصتعريفًا

كمارفق")2(،المعاني"تلخيص:قولهمالاوائلبعضعنهـ(593)-

على"يقوموبأنه")3(.الحقيقةعلىالبلاغة"قصوربأنهالإيجازيعرِّف

وأما،المعانيوتكثيرالالفاظتقليلفهوالقصرفأما،والحذفالقصر

عكسوهو،الإطنابأما.")4(...كثيرةبلاغيةفنونفلهالحذف

والإيجاز..بالاستقصاء.بالمعانيالإحاطةعندمطلوب"فهوالإيجاز،

ولكل،والعامةللخاصةفهوالإطنابأما،للخواصالبلاغةفي

(.وضع")ْوالإطنابالإيجازمن

")6(.الفضولوحذفالأصول"إيرادبأنهالتلخيصمسعودابنويُعرِّف

نقتربوحينما.والفرائد")7(بالدرر"اكتفاءفيعتبره،البرعبدابنأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

20639/،آلظنونكشف

الكتابة:الصناعتينكتاب،سهلبنآدلّهعبدبنآلحسنهلالأبو،العسكري

،القاهرة،إبرآهيمآلفضلأبوومحمدآلبجاويمحمدعلي:تحقيقوآلشعر،

9.ص،م7191،الحلبيالبابيعيسىمكتبة

917.ص،آلسابقآلمرجع

187.-181ص،السابقالمرجع

691.ص،السابقالمرجع

المنطقإصلاحجوامعهـ(،3ق)-رفاعةبنزيدآلخيرأبومسعود،ابن

3.صهـ،1354،العثمانيةالمعارفدائرةآباد،حيدر،السكيتلابن

-الدررهـ(،463)-النمرييوسفعمرأبوالدينجمال،القرطبيآلبرعبدابن
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"تدوينبأنهيعرِّفهخلدونابننجد،التأليفزاويةمنالتلخيصتعريفمن

فيباختصاروأدلتهامسائلهحصرعلىيشتملعلمكلفيمختصربرنامع

يعرِّفكما")1(.الفنذلكمنالكثيرةبالمعانيمنهاالقليلوحشوالالفاظ

تذكِرةً"تُجعل:بأنها،استخداميةزاويةمنالمختصراتخليفةحاجي

بعضأفادتوربما،للاستحضارالمُنتَهِيبهاينتفع،المسائللرؤوس

")2(.الدقيقةالعباراتمنالمعانيعلىهجومهملسرعةالاذكياءالمبتدئين

بأنهكا!أ-1111!ول1!4التلخيصللمكتباتالامريكيالاتحادويُعرّف

خلالهتم3،تاس!ولس!،3453ح،10331مختصرشكلإلىمكتوبنصتحويل

المعنىعلىلحفاظامعأول3351ت!هأوالحذفولهح)3(ولس!4أ!3ولهأالتكثيف

يُعِدماوغالبًا.الاصلفيالمستخدمةالعرضطريقةوعلى،العام

أحيانًا؛التلخيصويستخدم،الاصليالنصمؤلفغيرشخص!التلخيصَ

التالية:للمصطلحاتكمرادف

لمستخلَص!(ا)...0000.0كا!3أ!ع،ح

(4()الوافيالمُجْمَل).00..0...ت!حءتحهس!4ت!ولا

دآر،آلقاهرة2،ط،ضيفشوقي:تحقيقوآلسير،آلمغازياختصارفي=

.12ص،م8391،آلمعارف

علي:تحقيق،آلمقدمةط)-808محمدبنالرحمنعبد،خلدونابن)1(

1242.ص2،مج...مصرنهضةدآر،القاهرة،وآفيآلواحدعبد

1.35/،المقدمة،آلظنونكشف)2(

لتعني:شأ(،4،ء3،1!1140)ولهلكلمةكمقابلالتلخيصكلمةوهبةمجدييعطي)3(

العناصرجميعمستوعبةمشوقةبطريقةيقدممطوللكتابخلاصة"تقديم

آلأصل(".فيالمهمة

آنظر:

4!ء7أطهـ.كالاط!كثا4كا!هأ،س!أ3لا،15ص!،أ3ء3لا...ثاولص!لم489

المرجعمنمأخوذ،التاليةالمصطلحاتولبقيةالمصطلحلهذاالعربيآلمقابل)4(

أ؟1(.،8194)آنظر:.الإرجاعاتتسلسلحسب،آلسابق
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(1()لخلاصةا).........،4ح!"3

(2()بدةلزُّا،لممسجزا،لملغسسنا).0.00..0.س!9!ول51"ا

(1)(لمُجمَلا).........3لاول33190

وجودرغم،أطولنصتلخيصتعنيالمصطلحاتهذهوكاس

مفهومها)4(.فياختلافات

للتلخيص،القديمةالعربيةالتعريفاتدقةإلىالإشارةالمهمومن

وهي:،التلخيصفيالمطلوبةوآلقيمالادوارأهمعلىوتركيزها

)القارئ(.بالمتلقيالرفق-1

والدرر.والاصولالحقائقعلىالاقتصار-2

.الحذف-3

المعاني.وكثرةالالفاظقلة-4

المعاني.برؤوسالتذكرة-5

التالية:والقيمآلادوارول.سأ.ولتعريفيضيفبينما

الاصاس.فيالمستخدمةالعرضطريقةعلىالحفااس-6

التلخيص.فيالاصليالنصمؤلفغيربهيقومالذيالدور-7

علىتدل،المعنىفيمتقاربةكلماتعدةنجد،العربيةاللغةوفي

(:وهي)ْ،والمختصراتالاختصار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أ؟1229.4،1

1أط،1469.4

،14؟538.1ء

س!ث!+ولطولا!.لاح!330..3019؟كاأأ)،ولص!ثح!4.

وفي،آلتأليفمجالفىِوالملخصوالموجزالمختصربينفروقإيجاديتحلم

:الكلماتلهذهآللغويةبالمعانيتعريفيليما

=آلفضولتحذفأنوهو،إيجازهالكلاماختصار"خَصَر("،من:الاختصار-أ
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.لمختصر(ا:ومنها):لاختصارا

.لوجيز(والموجزا:ومنها):لايجازا

.(لملخصا:ومنها):لتلخيصا

التضحيةعلىينطويقد،للنصالمكثفالتحويلأووالتلخيص

للخلافوأوجه،ومناقشاتأمثلةمنالاصليالنصفييوجدممابكثير

أساليبمنللمعنىالموضِّحةبالظلالالتضحيةعلىيقومكما،الرأيفي

النصفيتوجدوقد،الاصليالنصفيالتعبيروجمالياتالبلاغة

قدالتلخيصوعندالاشياء،علىالحكممنمتعددةدرجاتالمطول

الاستهجانأو،والقبولالرفضمنصارخةدرجاتفيذلكيُخْتزل

بتكثيفشبيهًاالتلخيصفيالمعانيتكثيفيبدوحيث،والاستحسان

.الالوان

الاختصاروكذلك،المعنىعلىيأتيبما)تسرع(تستوجزوأنشيء،كلمن

الطريق.في

وقال،اختصره:وأوجزه.بلاغةفيقلّ:الكلاموجَزالايجارْ:-ب

ووجيزوواجِزوَجْزوأمرٌ...منطقيفرقوالاختصارالإيجازبين:سيدهابن

وموجِز.وموجَز

فيوالاقتصاروالاختصار،التقريب:والتلخيص،لخَصمن:التلخيص-ج

فيلمعناهومخالف،للشائعتمامًامخالفللتلخيصآخرمعنى)وهناك.القول

(.والشرحالتبيين:وهو،البحثهذا

الاقتصار.منوهوالمُخْتَصَر،علىللدلالةالمُقتَصرلفظويستخدم-د

والمجمل:الإجمالوهو،السابفَةالالفاظمنقريبًايبدولفظوهناكهـ-

إذا:الحسابوأُجمل،تفرقةعنجمعهالشيء:وأجمل،جمعهالشيء:"جَمَل

".ينقصولافيهميزادفلاوجمعواأحصوا:أي؛أفرادهوكملتاحادهجمعت

حصربهيقصدعندماالتأليفمنأخرىمجالاتفيأنسباللفظوهذا

)المؤلف(.الموجزةالمعالجة:يعنيأحيانًاالإجمالكانوإن،آلمفردات

الخَصَ(،)وَجَزَ(،)خَصَرَ(،:التاليةالمواد،العربلسانمنظور،ابن:انظر

)جَمَل(.
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(:الأصلإلى)ونسبتهالتلخيص!حجم

"حجم("بينبالتوازنالإحردمننوععلىالتلخيصبنيةوتنطوي

نسمّيهأنيمكنماتمثلالعلاقةوهذه،الألفاظو"كم"المعاني

1!س!أ،34ءالفاصلةاللحظةأو،التلخيصعمليةفي"الحرجةب"الخصيصة

مثالي-نموذجفي-تصورنافإذا،والإخلالالإقلالبين"ولص!ثه*

أقلفي،الاصليالنصمعانيمنممكنقدرأكبرعلىالتلخيصاحتواء

الشكلفيبينهماالعلاقةنصورأنفيمكن،الالفاظمنممكنقدر

التالي:

-صهـ

ضللفالأا3(0)شكل

أ

المعثى

ا

تحققالعربيالتأليفمنالمبكرةالعصورفيالملخصاتوكانت

حرصتالتاليةالعصورفيولكنها،والمعانيالعباراتبينمعقولًاتوازنًا

الفهمعسيرةفجاءتمكثفةتلخيصيةمتونفيالمطولاتاستيعابعلى

)1(.وحواشٍشروحٍإلىواحتاجت

للنصبالنسبةالتلخيصلحجمصارمتحديدهناكيكنولم

كانتالتلخيصنسبةأنعلىتدلناالمختلفةالشوآهدولكن،الأصلي

يبلغالتلخيصكانوأحيانًا،ثلثهأو،الاصليالنصرُبْعبينتتراوح

الذيالعلمأوالموضوعطبيعةإلىراجعًاذلككانوربما.الثلئين

العربية،اللغةعلمفيآلبدريةاللمحة)شرحفي"مقدمته")محقق(نهرهادي)1(

28(.-1/26،ام779،المستنصريةالجامعةبغداد،
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اختصارهيمكنومانفسهالنصطبيعةأو،المطولالاصليالنصيعالجه

)1(.نفسهالتلخيصمؤلفرؤيةإلىبالإضافة،بالمعانيإخردبغيرمنه

:المختصَر()التلخيص!تلخيص!

(،التلخيص)تلخيصلتعني"مختصر"كلمةخليفهحاجياستخدم

منها:مختصراتوللتلخيص:قولهذلكومثال

مختصروهوهـ()2(،009)-للتوقاتي"،التلخيص"تلخيص-ا

.هـ(973)-للقزويني""المفتاحلتلخيص

وقد(.الشافعيةفروع)فيهـ(621)-"التبريزيو"مختصر-ب

"الوجيز(")3(.منلخصه

هذهبغيرأخرىعناوينفي-أيضا-استخدمت"المختصر"كلمةولكن

(،النصتدريجإطار)فيمطولنصتلخيصتعنيفقد،المحددةالدلالة

النحو")4(.في"المختصرمثل،البدايةمنذالمختصرالتأليفتعنيوقد

التلخيصصنعةفيالعلميالجهدأبعاد

كنشاط،مهمةوميزاتبخصائصالاحيانبعضفيالتلخيصيتسم

التيالمزاياوعلى،صانعهمهارةعلىالتلخيصقيمةوتتوقف،تأليفي

)1(آنظر:

2/9162.،آلظنونكشف-أ

الإصر،رفععلىالذيل:آلرحمنعبدبنمحمدآلدينشمس:آلسخاوي-ب

02.ص

آلمحيط(.)قَطْر:وسمَّاهالثلثإلى)الوسيط(معجمهالبستانيآختصروقد-ج

1/478.،آلظنونكشف)2(

2/1626.،آلظنونكشف)3(

2.0163/،الظنونكشف)4(

502



ويخبوبعضهايتألقواحد،لنصتلخيصاتعدةنجدوقديحققها،

التلخيص:فيالعلميالجهدأبعاديليماوفيالاَخر،البعض

وتداخلها:التلخيص!فيالعلميةالجهودتركيبأولًا:

علميةجهودًاتشملالاحيانبعضفيالتلخيصصنعةكانت

وقد،العربيالتأليفعرفهامنهجيةخلفياتلهاتأسستكما،مركبة

المؤلفينبعضحديثجانبإلىنفسهاالتلخيصنماذجفيتبدت

ويحسناهـ()2(.703)-والقنوجيأهـ()1(،670)-خليفةحاجيمثل،عنها

الجهودهذهتركيبتوضح،التلخيصمنمعينةنماذجعلىنتعرفأن

يلي:كما،وتداخلها

(:دمشق)خطيبالقزوينيالخطيبنموذج*

"مفتاحكتابمنالثالثالقسمبتلخيصهـ(،973)-القزوينيقام

فيآلمفتاح"تلخيص:كتابهالقزوينيوسمَّىهـ(626)-للسكاكي،"العلوم

للنصتلخيصاتمنسبقهماالتلخيصهذافاقوقد،"والبيانالمعاني

طبيعةضيفشوقيويوضح)3(.شروحعليهوكُتبتكأصلهوصار،نفسه

يلي:مافيالقزوينيتلخيصفيالعلميالجهد

.العبارةحسن-1

دقةأكثرتعريفاتووضع،الإشارةودقةالدلالةوضوح-2

الملتوية.التعريفاتبعضوطرحووضوحًا،

التعقيد.منالإخلاء-3

1/35.،خليفةحاجيمقدمة،الظنونكشفانظر:)1(

-1/902،العلومأبجدأهـ((،703)-حسنبن)صديق،القنوجي:انظر)2(

.211

1/473.،الظنونكشف)3(
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هد.لشواوا

-7

-8

-9

لموضوعا

01

11

.()1نفسه

الاصلي.النصمؤلفومناقشةالرأيإبداء

الامثلةمنبالضروريوالاكتفاءالحشومنالتخلص

ذلك.فيالمبالغةعدممعاللفظاختصار

النص.ترتيبإعادة

الفهم.تسهيل

فيأخرىبمراجعوالاستنارة،أخرىكتبمنفوائدإضافة

التلخيص.لإنجاز

.عندهمنزوائدإضافة-

للنصعليهالسابقةالملخصاتمنبنماذجالاستهداء-

إلىالبلاغةعلومأجملالقزوينيأنضيفشوقييرىذلكورغم

يشبهماإلىجوانبهأكثرفيتحولحتىوالاختصار،الإجمالحدودأبعد

التي"الحرجة"الخصيصةإلىيرجعذلكولعلوالالغاز)2(.الاحاجي

والالفاظ.الافكاربينوالعلاقةالتلخيصطبيعةفيتوضيحهاسبق

إلىسعىأنهيتبين،السابقالتلخيصفيالقزوينيجهدومن

بتيسيراهتمامهجانبإلى،الأصليالنصفيالواردةالافكاراحتواء

قدالقزوينيعملأننرىونكاد.ناقصًاارتاَهماواستكمال،الالفاظ

عُوملولذلك"تأليفُه"سبقما"تأليف:ليصبح،التلخيصمجردتجاوز

وغيرها.الشروحعليهقامتأصليكنصبعدمافيهذاتلخيصه

،م8391،المعارفدار،القاهرة2،ط،وتاريختطورآلبلاغة،ضيفشوقي)1(

(.والتصرفالاختصارمنشيء)معص()33381،آ-33صه

128.ص،م9791،المعارفدار،القاهرة،4طالنقد،،ضيفشوقي)2(
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الذهبي:نموذج*!ء

المختلفة،التأليفأشكالفيالإنتاجغزيرهـ()-748الذهبيكان

بتعدد-أيضًا-التلخيصفيجهودهاتسصتوقد،التلخيصبينهاومن

تلخيصاته)1(:بعضدراسةمنالتاليةالابعادحصرأمكنوقدأبعادها،

الاختصار.-1

والتقصي.والتدقيقالتحقيق-2

والمقارنة.والتعليقالنقد-3

التصحيح.-4

والاستدرآك.الإضافة-5

والترتيب.التنظيمإعادة-6

النبوية.الاحاديثتخريج-7

حيانَّ:أبينمودجصهى*كلأ

حيانأبيتلخيصهوآخرنموذج،السابقينالمثالينعنيختلف

عصفورابنأستاذهألفهالذي"التقريب"لكتابهـ(74ه)-الغرناطيالنحوي

حيانأبواهتم،"التقريب"تقريبوعنوانهالتلخيصهذا"ففيهـ(،966)-

يلي:بما

.العباراتتوضيح-1

والتمثيل.التعليلحذف-2

.الابواببعضحذف-3

الائواب.بعضودمجالترتيبإعادة-4

ولم،الاصليالنصفيوهنماإصلاحعنامتنعحيانأباولكنَّ

لانه؛مشهورةأوضروريةمسائلمنعصفورابنأهملهماعلىيستدرك

)1(
،القاهرة،آلإسلامتاريخكتابهفيومنهجهآلذهبي،معروفعوآدبشارآنظر:

115.132،-111ص،م791آ،آلحلبيالبابيعيسىمطبعة
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")1(.يؤلفهيكنولم،حجمهربعإلىالنصيلخصكان

التلخيص!:فيالعلميالجهدعناصرتحليلثانيًا:

مجردمنأكثرهوالتلخيصأنيتضح،السابقةالنماذجمن

كاملاشتغالالحالاتبعضفيوأنه،المعنىوإبقاءاللفظاختصار

عملياتأحيانًاالتلخيصإلىيضيف،واسعتأليفيوجهدالاصليبالنص

وغيرهما.والاستدراككالتذيبلمكملةتأليفية

عناصرإلىالتلخيصفيالعلميالجهدتحليلالضروريومن

بالاستعانةأوالسابقةالنماذجإلىالتحليليةبالنظرةسواء.مفردةوعمليات

يلي:مافي،التلخيصمنأخرىبنماذج

.()-؟-(بن)اللفظاختصار-1

وذلك"،المعنى"موازاةأو،بالنصالموجودةالمعانيتمثيل-2

جاءعماينقصولايزيدلا"بحيث،التلخيصفينظريًّاالمفترضهو

بدقةالمنهحهذاالجَزَريالاثيرابناتبعوقد")2(،المعانيمنالاصلفي

)1(

)2(

حيانلأبي،التقريب)تقريبفي"مقدمته")محقق(،الرحمنعبدعفتِف

.27(-26ص،م8291المسيرةدار،بيروت،آلنحوي

فيالموجز:لذلكلًامثاأوردوقد،الموجزتعريففيوهبةمجدييرىكما

."سينالابن،"القانونمنآختصرهالذي،هـ(816)-آلمصريالنفيسلابن،القانون

41!كايم.كاكاط!كلا095.(أح31اع؟!(س!!114.الم:نظرا

902

فيورودهاالسابقالعناصربعضذكرعند:ملحوظة

التالية:بالعلاماتتميزسوفالسابقةالنماذج

القزويني.نموذجفيوردلما)*(

الذهبي.نموذجفيوردلما)**(

.حيانأبينموذجفيوردلما)***(



المعانيعلىتمامًاحافظفقد،للسمعاني،"الائساب"كتابلخصعندما

ذلكعنوعبَّريخالفها،ماويعرفيرىكانلوحتىبالاصلالواردة

أنقلهالذيكلامهفي(،السمعاني)يقصدالمصنِّفاتبعت"إنني:بقوله

الشك،علىفأنقلُهيقينًاوأَعَلَمُهالشكعلىالشيءينقلإنهحتىأغيرهلا

الترجمةفي"يذكر،يقينهعلىفأنقلهفيهأشكوأنامتيقنًاالشيءويَذكُر

فأتركُ،أدركناهمنبعضَكانوربما،منهبالذكرأولىغيرُهإنسانًا

ذَكَرَه")1(.لماعنديما

يلي:مماشيئًاالحذفيشملوقد:النصمنأشياءحذف3-

يأباهأوالزمنيتخطاهماذلكيشملوقد)!(،والتطويلَالحشوَ-ا

السابقين.نصوصفيوالمنطقالعقل

ثا،(.ير)في()بنللضرورةإلاوالتمثيلوالتعليلوالشواهدَالامثلةَ-ب

التالثالقسمعلىالقزوينياقتصرفقد،الابواببعضَ-ج

كتابمنالابواببعضحيانأبووحذف)3(،السكاكيكتابمن

.()إ-.:برعصفورابن

)-!(.الغامضةالتعريفات-د

.التكرار)2(هـ-

ذلك:ويشمل،بالأسلوبالاهتمام-4

يشيركماموجز،بأسلوبالتقريرحسنأو)*(،العبارةحسن-

)3(.القنوجي

)1(

)2(

)3(

دار،بيروت،آلائسابتهذيبفيآللباب،الدينعز،آلجزريآلاثيرابن

.1/9،المقدمة،(ت.)د،صادر

آلجامعلاحاديثالصريحآلتجريد:بعنوآنالبخاريصحيحمختصرآنظر:

554(.1/الظنون)كشفهـ(.398)-آلزبيديللشرحي،آلصحيح

.1012/،آلعلومأبجد،آلقنوجي
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بلغةو"الترجمة)1()ص(،التعقيد"من"والإخلاءالتبسيط-

بالتلخيص.المقصودينالقراءمستوىمراعاة:أي")2(؛الطالبين

ويشمل:،التوضيح-5

.()فيووضوحًادقةأكثرتعريفاتوضع-أ

)*(.القهمتسهيل-ب

النظر)3(.)وجهات(وجوهمنالمهمبيان-ج

")4(والاقوالوالتعليلاتالتوجيهاتمن)الملتبس("تعريف-د

(.")ْالمطوياتبتصريحالادلة"تقريب-هـ

)فيوتشكيلبالقواعد(يتعلقما)فيبتمثيلالمسألةتصور-و

وغيرها(")6(.والهيئةكالهندسة،بالشكليتعلقما

ذلك:ويشمل،والمقارنةالنقد-6

)ث.ء(.الأصليالنصمؤلفومناقشةالرأيإبداء-أ

-.؟(.)!والمقارنةالتعليق-ب

منها")7(.والاقربالاسلموإبداءالتوجيهاتبين"الترجيح-ج

.()!المُشْكِل(")8("وضبطالتصحيح-7

شاقغدميعملوو(،)!يروالتقصيوالتدقيقالتحقيق-8

وتحقيقلضبط،متعددةوموضوعاتومباحثكثيرةمساراتفييتشعَّب

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)رجم((.:مادة،آلعربالسان:انظر.آخربلسانفسَّره:أي؛كلامهترجم

.1021/،السابقالمرجع،آلقنوجي

آلسابق.آلمرجع

آلسابق.آلمرجع

آلسابق.المرجع

آلسابق.آلمرجع

1.021/،السابقالمرجع

1/902.،آلسابقآلمرجع
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"الاستنارةذلكويستلزم.غيرهاأوتاريخيةأوفقهيةأولغويةمسائل

العلماء.آراءاستطلاعأو)ء("الموضوعفيأخرىبمراجع

بعضفيالنبويةالاحاديثتخريجالمجالهذافيويدخل

*(.)*النصوص

الاوجهبعضذلكشملوقد)في!(،()فيالنصترتيباعادة-9

التالية:

*-نر(.)*الابواببعضدمج-

بتعبير")2(المشتت"تلخيصأو)1(،الابوابفيتفرقماجمع-

(.المشتتتقريب:)أي،القنوجي

نفسه"للنصسابقةملخصاتمنأخرىبنماذج"الاستهداء-01

)3(.النمذجةباصطلاحالبحثهذافيإليهيشارمماوهو)ث:(

التاليفمنأخرىأشكالمعالتلخيصتداخل

لتأليفارتكازنقطةالاحيانبعضفييمتلمعيننصٍّتلخيصكان

هذهومن،التأليفمنأخرىأشكالتحتتدخلجديدةنصوص

:الحالات

والنَّظْم:التلخيصبينالجمعلًا:أو

يُصاغكانالتيالشعريةالمنظوماتمنكثيرًاالعربيالتأليفعرف

كتاباليهايُحوَّلأو،أَلفيَّةأوأرجوزةشكلفيالعلوممنعلمفيها

)1(

)2(

)3(

هـ(398)-آلزبيديالشرحيمختصر:الائوابفيتفرفمالجمعكمتالانظر

(".الصحيحآلجامعلاحاديثالصريح"آلتجريد:بعنوانالبخاريلصحيح

1.554/،آلظنونكشف

1.211/،آلسابقالمرجع،آلقنوجي

376.ص،النصنمذجةآنظر:
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تتصفكانتالمنظوماتمنوكثير،للحفظقابلةمنظومةليصبحمنثور

مراحلفيذلكبعدللتلاميذتشرحثملحفظهاوالاختصاربالإيجاز

وثيقالتلخيصأنإلىالإشارةهوهنايهمناوما،المتقدمةالدراسة

مبحثفيترجيزهاأوالنصوصنَظْمُيُعالجوسوف،بالنَّظْمالارتباط

.الكتابهذامنمستقل

والتذييل:التلخيص!بينالجمعثانيًا:

يأتيأنهوظائفهأهمومن،التأليففنونمنبذاتهقائمفنالتذييل

علىتاريخيًّاالاصليالنصكانفإذا،بعدهالتغطيةليكملمعيننصبعد

للنصالاغلاقتاريختعتبرمعينةسنةحتىالوقائعويغطي،المثالسبيل

هذابعدالوقائعتغطيةفييبدأجديدًاتأليفًايعتبرالتذييلفإن،السابق

فيالمعلوماتتغطيةأنالمفروضومنجديد.آخرتاريخوحتىالتاريخ

علىحرصواالمؤلفينبعضولكن،الافتتاحتاريخمنمباشرةتبدأالذيل

أحدوكانواحد.عملفي،عليهوالتذييلالاصليالنصبينيجمعواأن

التذييليبدأالتلخيصوبعد،الاصليالنصيلخصأنالعمليةالحلول

مكمل.جديدتأليفوهو

ذلك:أمثلةومن

هـ(:075)-الورديلابنالبشر"،أخبارفيالمختصر"تتمة-1

البشر،أخبارفيالمختصروهو:،الاصليالنصاختصر-أ

سنةحتىيغطيوالذي،ط)732(حماة)صاحبالأيوبيلإسماعيل

هـ(.)907

سنةإلىووصل،السابقالإغلاقتاريخبعدبالتذييلقام-ب

هـ((")1(.)974

2/9162.،الظنونكشف:انظر)1(
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أخبارفياللمختصرهـ(815)-الحلبيالشحنةابن"مختصر-2

المختصرإلىالشحنةابنأضافوقدأيضًا،(حماةلصاحبالبشر،

")1(.زمانهإلىتذييلًا

:والاستدراكبالاضافةالتلخيصامتزاجثالثًا:

علىوالاستدراك،الأصليالنصفيوردماعلىالزيادةكانت

النصتلخيصمعالمتداخلالتأليفأشكالمنآخرشكلًافاتهما

الاصلي.

والإضافة،ناحيةمنالتذييلبينالتمييزيتمالدراسةهذهوفي

النصعلىبهيستدركأويضافمالان؛أخرىناحيةمنوالاستدراك

نقصًاالجديدالمؤلفيرىعندماواحد،كيانفيمعهيندمج،الاصلي

ويبدأ،المعالممتميزمستقلبأنهالذيليتميزبينما،الاصليالنصفي

)2(.الملخصالنصإغلاقتاريخيتلو،معينافتتاحتاريخمنالتغطية

مظاهربعضعلى،السابقةالثلاثةالتلخيصنماذجاشتملتوقد

التالية:العناصرتمييزيمكنحيث،والاستدراكالإضافة

)3(.أخرىكتبمنفوائدإضافة-1

)4(.بالتلخيصالقائمعندمنزوائدإضافة-2

(.)ْالاصليالنصمؤلففاتمااستدراك-3

)2(

)3(

السابق.آلمرجع

وآلمبحثآلاولالمبحث،التاسعآلفصلفي،والذيولالمستدركات:آنظر

.آلكتابهذافي348355،،التاني

آلقزويني.نموذج:انظر

الذهبي.نموذجآنظر:

.حيانأبينموذج:انظر
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تزدادوقد،هينةقليلةحدودفيوالاستدراكالإضافةتكونوقد

فينرىكما،"الأصلمن"اكملأحيانًاالتلخيصليصبححتىوتتسع

المسمَّى:للتلخيصخلكانابنتقييم

كتابفيهلخصالذيهـ(،063)-الجزريالاثيرلابن،"اللُّباب"-

،مجلداتثمانيفيالسمعانيكتابوكانهـ(،ه62)-للسمعاني،""الانساب

")1(.مجلداتثلاثةإلىوالاستدراكالزيادةمعالتلخيصيصلبينما

ملخصعلىوالزيادةبالاستدراكهـ(119)-السيوطيقام"وكذلك-

كتابهفي،التلخيصبتلخيصقامعندما،ذكرهالسابق"اللباب"الاثيرابن

الانساب")2(.تلخيصفياللباب"لب

"،الصحابةمعرفةفيالغابة"أُسْدكتابباختصارالذهبيوقام-

"،دمشق"تاريخ:هيمصادر،عدةمنعليهزادثمهـ(063)-الاثيرلابن

سعد"،ابنو"طبقات،"الاستيعابو"حواشيأحمد"،و"مسند

ذلكمنالذهبيوخرج،الناسسيدابندوَّنهمالذينالصحابةشعراءومن

)3(.الصحابةأسماءتجريد:بعنوانجديدبكتاب

مصطفىللمولى"الجنابي"تاريخكتابخليفةحاجيولخص-

ويجمع،دولةوثمانيناثنتينتاريخعلىيحتويوكانهـ(،999)-الرومي

وخمسينمنةإلىالتلخيصهذاعلىخليفةحاجيوزاد،العالمملوك

والزيادةالتلخيصبينوجمع(،دولةوستينثمانأضافأنه:)أي،دولة

ب"الفذلكة")4(.المسمَّىكتابهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

1/917.،الظنونكشف

السابق.آلمرجع

793ص،النصوصبإدماجالخاصآلجزء:وآنظر1،82/،السابقالمرجع

.الكتاببهذا

1.192/،آلظنونكشفآنظر:
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المفسرينآراءوعرضبإضافةأحيانًاالتلخيصيمتزجوقد-

رشدابنفعلمثلمابينها،والترجيحالاَراءمناقشةمع،للنصالسابقين

أرسطو)1(.كتبلبعضتلخيصهفي

التلخيص!:علىجديدكتاببناءرابعًا:

فقدجديد،كتابلبناءكنواة،الاحيانبعضفيالتلخيصاتُّخذ

جديدكتابفيوأدمجتمحكمًاتلخيصا"خلدونابن"مقدمةلخصت

الاررقلابن،"الملكطبائعفيالسلك"بدائعوهو:لها،مكملًايُعد

هـ()2(.698)-الغرناطي

بالتهذيب:التلخيصارتباطخامسًا:

توضيحيتمسوف،وثيقةعلاقةوالتهذيبالتلخيصبينتوجد

.بالكتابالتهذيبموضوعمعالجةعندأبعادها

للتلخيص!:الملائمةوغيرالملائمةالنصوص

تكثيففيهتم،العربيالتأليففيمتطورةمدرسةالتلخيصيمثل

بالتلخيصتأثرتوقد،والجملالكلماتمنالاتصالرموزواختزال

الجافالوظيفيةطابعفتغلَّب،للنصالعامللسياقمصاحبةجماليةجوانب

المختصرةالنصوصفقدتوربما،بالصلابةيتسمالنصوأصبحالنصعلى

الاصلي.النصفيتكمنالتيوالبذريةالإيحاءخواصمنكثيرًا

المجلة("،الإنسانيةالمعرفةتاريخفيرشدابن"مكانةآليافيالكريمعبد)1(

1،ع(،والعلوموالثقافةللتربيةالعربية)آلمنظمة،العاليالتعليملبحوثالعربية

.59ص،(م4891نحزيرا)يونيو/

آلملك،طبائعفيالسلك)بدآئعفي"مقدمتة(")محقق(،آلكريمعبدمحمد)2(

1/6(.،م7791،للكتابالعربيةآلدار،تونس،الغرناطيالاررقلابن
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والفقهكاللغة؛المعرفةفروعمعظمفينصوصًاالتلخيصشملوقد

إلخ....والطبوالرياضياتوالفلسفة

هذهفيالنصلانبطبيعتها؛التلخيصتقبللانصوصًاهناكولكنَّ

بالتصرفتسمحلاالتيخصوصيتهوله،ذاتهحدفيقيمةيمثلالحالة

والقصمعلىوالأشعار،المقدسةالدينيةفمالنصوص.الاصليةبِنْيتهفي

النصبمصاحبةالافكارمعالتعاملسوىمعهايجديلاالمثال!،سبيل

ولكن،أدبينصيلخصأنأدبيًّاأوفنيًّاالمقبولمنفليس.الاصلي

الادبية.حبكتهأوالادبيللعملالرئيسيالخط"عرض"هوالممكن

بصورةمجهز(وظيفي)كنصالتلخيصتقبلالممكنمنكانوإذا

الذيالاصليالنصوهوآخر"وطيفي"نصعنبديلًاليكونبأخرىأو

لهلنصبالنسبةمستساغولاممكنغير،كذلكشيئًافإن،تلخيصهتم

ح)1(،،*ح،30"سياق"إطارفيالجماليةأوالتشريعيةأوالمقدسةخصائصه

كالشعرمعينأدبيجنسىإطارفيأو،الخصائصهذهللنصيضمن

ذلكيعتبرلا،قصةأوقصيدةأفكارتلخصوعندما.إلخ...القصةأو

كليعتبرحيثمثلًا،التاريخفيكتابتلخيصبخلافأدبيًّا،عملًا

التاريخ.مجالفيوالتلخيصالاصلمن

يظهرأنوالتعليميةالعلميةالوظيفيةالنصوصفيالممكنومن

للنصبالنسبةيمكنماأقصىولكن،الاصليللنص"كبديل"التلخيص

سواء،الرئيسةللافكار"وسيط("تقديمهوالادبيأوالتشريعيأوالمقدس

إيجادأوشرحهطريقعنالاصليالنصبخدمةأوبهاالمبدئيبالتعريف

العملتفسيرالممكنومن.إليهالموصلةالتحليليةوالكشافاتالمفاتيح

نأيستطيعلاأحدًاولكنِّ.تحليلهأوعليهالتعليقأونقدهأوالادبي

عنه.بديلًايكونأدبيلعمل"أدبيًّا"تلخيصًاينشئ

4!كايأثا!كثاءط.ءه."أح.989ح(ه*!،ول)،.(1)
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المولفينالىالتلخيصنسبة

نلاحظ:،تأليفيكنشاطالتلخيصإلىنظرناوإذا

جديد.تأليفيكعملبهالقائمإلىيُنسبالتلخيصأن-1

فيويعتبر،تأليفهبدايةمنذموجزًاينشأالنصوصبعضأن-2

سابق.لعملتلخيصًاوليس،مؤلفهعنصادرًاأصليًّانصًّاالحالةهذه

(")1(،الامم"طبقات:كتابهفيهـ(462)-الائدلسيصاعدذلكفعلوقد

البداية.منذتأليفهفيالإيجازراعىالذي

ويمثل،المؤلفغيرشخصالغالبفيبهيقومالتلخيصأن-3

التلخيص.فيالغالبةالنسبةذلك

كانإذا،بنفسهباختصارهأحيانًايقومالاصليالعملمؤلفأن-4

إلى"رواياته"فهرساختصرالذيهـ(209)-السخاويفعلكمامطولًا)2(،

كثيرذلكفعلوقد.قولهحدعلى)3(الهمملنقصنظرًاحجمهثلث

ووسيطوجيزبينمامؤلفاتهمبتدريجقامواالذين،المؤلفينمن

ومطو.ل)4(

ولعل،المؤلفينبعضيؤرقأحيانًاكانالتلخيصمنالخوفأن-5

غيرهيفسدهلاحتى،بنفسهكتابهتلخيصعلىحريصًاكانبعضهم

)1(

)2(

)3(

)4(

هـ(،)462الاندلسيصاعدبنصاعدآلقاسمأبو،الائدلسيصاعد:انظر

.م8591،الطليعةدار،بيروت،علوآنبوحياة:تحقيق،آلاممطبقات

)المؤلف(.آلمبسوطأوبالبسيطأحيانًاآلمطوليوصفقد

رفععلىالذيل.آلرحمنعبدبنمحمدالخيرأبوآلدينشمس!،السخاوي

صبح،محمودومحمدهلالجودة:تحقيىَ،وآلرواةآلعلماءبغيةأوالإصر،

.02ص.د.ت،وآلترجمةللتأليفآلمصريةالدآر،آلفاهرة

بهذا263ص،الخامسآلمبحث،السادسالفصلفيآلنصوصتدريج:انظر

.آلكتاب
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كتابه:نهايةفيهـ(346)-المسعوديتحذيرمنذلكونستشف،بالتلخيص

يلبِّسأويطمسأويحرِّفمنكلتلحقالتياللّّهنقمة"من،"الذهب"مروج

")1(.غيرهإلىالكتابينسبأويختصرأوينتخبأويبدل!أويغيرأو

وهو،صاحبهمنقبس!فالنص،يبررهمالهالخوفذلكولعل

بالتلخيص،غيرُهيُفسدَهأنيَبْعُدُولا،إحساسهذوبَوأودعهأبدعهبنيان

لُخِّصإذاغيرهإلىالتأليفِنسبةُتتحولَأنأو،لذلكأَهْلٍغيرَكانإذا

الجديدَالتلخيصَتُبرزوتعديلاتٍوإضافاتٍجديدًاعنوانًاوأُعطيَالعملُ

.النسيانزوايافيالاصليبالنصوتُلقِي

والتجمع(والتشتت)التعددللمختصراتالوعائيةالعلاقات

،مختصراتعدةإلىواحدنطنمكوِّناتتفكَّكتأنأحيانًاحدث

واحد،مختصرفيطويلةنصوصعدةاجتمعتعندماالعكسحدثكما

:المجالهذافيالمؤلفينجهودبعضيليماوفي

عدةمنهفيخرج،كتبهمنواحدإلىالمؤلفيعمدقد-1

"تاريخكضابةفيالذهبيفعلمتلما،معينموضوعفيمنهاكلمختصرات

النبلاء"و"سير"العبر"؟منهامختصراتمنه"اختصرفقد،"الاسلام

ذلك")2(.وغيرالقراء"و"طبقات"الحفاظو"طبقات

كلويجمع،لهأعمالعدةبتلخيصالمؤلفيقومقد-2

واحد.نصفيالتلخيصات

لمؤلفأعمالعدةبتلخيص،المؤلفغيرشخصيقومقد-3

واحد.نصفيتلخيصاتهويجمع،معين

تحقيق:آلجوهر،ومعادنالذهبمروج)346(،الحسنبنعلي،المسعودي)1(

4/904.،م7391الفكر،دار،بيروتالحميد،عبدالدينمحيمحمد

1.592/،الظنونكشف)2(
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أشخاصبهايقومتلخيصاتبعدةالواحدالنصيحظىقد-4

"الإسلام"تاريخ:ذلكأمثلةومن،مختلفةوبيئاتعصورفيمختلفون

)1(:التاليانالاختصارانلهحدثفقد،للذهبي

هـ(.297)-للغزي"الإسلامتاريخ"حصر-أ

هـ(.833)-الجزريلابن"الإسلامتاريخ"مختصر-ب

معين،موضوعفيمتعددينلمؤلفينأعمالعدةتُلخصقد-5

بهويتهتلخيصكلاحتفاظمعواحد،كتابفيالتلخيصاتوتوضع

الاصلي.للنصوتمثيلهواستقلاله

مؤلفين،لعدة،أعماللعدة"مزجي"تلخيصيحدثقد-6

"التلخيص(")2(.مؤلفإلىيُنسبواحد،نصفيالتلخيصاتوتُستوعب

بقوله:وهببنإبراهيمعنهيعبرمحددهدفضمنيتمذلكوكان

ويقرب،حفظهبالاختصارليخففرَّقوهمامنهمواضعفي"وجمعت

تُسمَّىالمؤلفاتمنكثيرذلكعننتجوقد")3(،فهمهوالإيضاحبالجمع

".والمتون"الجوامعب

"،المسائلكشففيالشمائل"محبوب:كتابالجوامعهذهومن

.العلوممنعلمفيمتنكلمتنًاعشرينفيهجمعهـ(،)-987للقوشجي

هـ(:)-670خليفةحاجيألَّف،نظيرهأوالجامعهذامثال!وعلى

السابق.آلمرجع)1(

ذلك:أمثلةومن)2(

جميعًا.عنهاكتابهيغنيكتبثمانيةفيهجمعهـ(،)061للسامري،المستوعب

ومصادرالعلميالبحثكمَابة:سليمانأبوإبرآهيمالوهابعبد:انظر

037.ص،م8391،الشروقدآر،جدة2،ط،الإسلاميةالدرآسات

انظر:.وهببنإبراهيمبنلإسحاق،البيانوجوهفيآلبرهانمقدمةمن)3(

،م8391،المعارفدآر،القاهرة6،ط،وتاريختطورالبلاغة،ضيفشوقي

39.ص
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فن،كلفيالمشهورةالمتونمنثلاثيننحوفيهجمع"(،المتون"جامع

أصغرمجلدفيالمتونتلكمختصراتمنمتنًاعشراثنيمنهااختارثم

")1(.المتونجامع"مختصر:سمَّاهحجمًا

بالتلخيصالمؤلفيناهتماممدى

هذاوفي،النصوصبتلخيصالعربالمؤلفينمنكتيراهتم

يلي:مانلاحظالمجال

والتأليف:التلخيص!بينالجمع-1

هؤلاءومن،والتأليفالتلخيصبينبالجمعالمؤلفينمنكثيراشتهر

لكتبالقيمة"تلخيصاتهتألقتالذيهـ(،595)-الفيلسوفرشدابن

جانبإلى،الكتبلهذهوعروضهومناقشاتهوشروحهالمترجمةأرسطو

(")2(.مختلفةمجالاتفيألفهالذبد،الاصيلالعلميإنتاجه

"الادبلكتباختصارًاهـ(711)-منظورابنمؤلفاتأغلبوكانت

البيطار،ابنومفرداتوالذخيرةوالعقدكالاغانيالمطولةوالتاريخ

يذكركمامجلد)3(،خمسمائطمختصراتهبلغتوربمادمشقوتاريخ

بينفيهجمع"،العرب"لسانمنظورابنألفوقدهـ(.119)-السيوطي

")4(.والنهايةوالجمهرةوحواشيهوالصحاجوالمحكمالتهذيب

أكثراختصرأنهويروىبالاختصار،مولعًاهـ(748)-الذهبيوكان

)1(

)2(

)3(

)4(

573/2.1611،-1/572،آلظنونكشف:فيالجوامعمننماذجانظر

69.-9صهرشد،آبنمكانة،اليافيالكريمعبد

وآلنحاة،آللغويينطبقاتفيالوعاةبغية.الرحمنعبدالدينجلال،آلسيوطي

آلحلبي،آلبابيعيسىمطبعة،القاهرة،إبراهيمالفضلأبومحمد:تحقيق

1/248.،م6491

السابق.المرجع
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كتابًا)1(.خمسينمن

مصاحبًاعلميًّانشاطًاكان)2(التلخيصأننلاحظالامثلةهذهومن

بأنالاعتقادإلىيدفعمما؛مبدعينمؤلفينلدىالاصليالتأليفلنشاط

مَلَكاتيُنَمِّيوبأنه،العلمتحصيلفيقويةبرغبةغالبًايرتبطالتلخيص

مادةتوفيرعلىالمؤلفينمنكثيرًاساعدأنهويبدو،الاخرىالتأليف

الاصلية.لمؤلفاتهمعلمية

التلخيص!:فيالتخصُّص!-2

مؤلفاتتلخيصعلىاهتمامهركزقد،الملخِّصينبعضأنلوحظ

اشتهرالذيهـ(،)-643البنداريعليبنالفتحهؤلاءومن،معينمؤلف

الاصولبعضفقدتوقدهـ(،)-795الاصفهانيالدينعمادكتبباختصاره

لكتابمختصروهو،"الشاميالبرق"سنا:أمثلتهاومن،التلخيصوبقي

رشدابننموذحعنيختلفولكنهالاصفهاني)3(.للعماد("،الشامي"البرق

حيثم(؛.ق)322أرسطوبمؤلفاتوالإبداعيةالعلميةعلاقتهفيهـ(595)-

ذلك.وغيروالتلخيصوالتعليقكالشرحمتعددةزوايامنرشدابنتناولها

فييتمثل،معينمؤلفمؤلفاتعلىللتركيزآخرنموذجًانجدكما

مختصراتألفالذي،بالإقليديالمعروفإسماعيلبنالرحمنعبد

)4(.المنطقفيالثمانيةأرسطولكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

،111ص،الإسلامتاريخكتابهفيومنهجهالذهبي،معروفعوآدبشار

115،.132

إلخ....والتذييلوالتحشيةكالشرحبالنصوصآلاشتغالأشكالمنوغيره

كتابمختصر،آلشاميالبرق)سنافي"مقدمتها(")محققة(،،النبراويفتحية

،القاهرة،آلبنداريعليبنالفتحاختصار،آلاصفهانيللعمادالشاميآلبرق

2(.ص،أم979،الخانجيمكتبة

=،بيروت،الإلهيةباجهابن)رسائلفي"مقدمته")محقق(،،فخريماجد
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العربيالتاليففيالتلخيصوظائفحولملاحظات

أنَّيمكن،العينةمفرداتبعضدراسةومن،السابقةالعناصرمن

العربي:التأليففيالتلخيص!وظائفعلىالتاليةالملاحظاتتساق

بذلهاالتيالعلميةالجهودمنمتعددةبأشكالالتلخيصحَفِل-1

وصلحتىالشخصيةوالموهبةالفرديةالمحاولةمنوتدرج،المؤلفون

واستطاع،والنماذجالخبراتتراكمخلالمنوتقاليدأسسلهفنإلى

الاغراضلخدمةالاحيانمنكثيرفيبمقدرةنفسهيطوعأنالتلخيص

منه.المنشودة

القوليمكن،التلخيصفيالعلميالجهدخصائصإلىبالنظر-2

مع،حجمهمنوتقليلللنصاختصارمجرددائمًايكنلمالتلخيصبأن

الاحيانبعضفيكانبل،فحسبالمعانيمنقدربأكبرالاحتفاظ

وشكلًاوتوضيحًا،ونقدًاونقويمًاوتجديدًاوإضافةوتحسينًانطويرًا

وتزدادالنصوصبهتتجدد،العربيةالثقافةفيوالفاعليةالقوةأشكالمن

لخَّصواالذينالمؤلفينمنلكثيرالممكنمنوكانوفاعليتها،قيمتها

ذلكمنبدلًايتجهواوأن،التلخيصإلىيلجأواألَّاوحسّنوا،وأضافوا

ولكن،"كمراجع"السابقةالنصوصاستخداممع،جديدةكتبتأليفإلى

كانوطالما،الاحيانمنكثيرفيوواضحةغالبةكانتالعلمتقاليد

يحظىكانالمكانةبهذهيحظىالذيالنصفإن،"الفنإمام"النص

فيكانبلتكرارًاالعملذلكيكنولم،وتلخيصهلتشغيلهمتعددةبجهود

وانتماءً.وإتقانًاإبداعًاالاحيانمنكثير

هي،العربيالتأليففيللتلخيصالمباشرةالوظيفةكانت-3

الصعبةالاصليةالنصوصعنالغالبفيتنوب،"بديلة"نصوصتوفير

.(12ص،م6891،آلنهاردآر
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النصاحتواءهوالتلخيصمنالاساسيالغرضوكان،المطولةأو

والتركيز،والوظيفةالموضوعحدودفيالدقةمنبمزيداتجاههوتحديد

حققتوقد،الاصليللنصالمنشودةأوالموجودةالرئيسةالاهدافعلى

وأخفقت،الإتقانمنبالغةبدرجةالغايةهذهالتلخيصاتبعض

مفسدةًالاحيانبعضوفي،فاشلةًمحاولاتٍواعتُبرتأخرىتلخيصات

الاصلي.للنص

هما:القراء،منمتقابلينبمستويينالتلخيصوظيفةارتبطت-4

التلخيصإلىويحتاجالعلمدرسالذيوهو،المُنْتَهِي-أ

)1(.خليفةحاجيتعبيربحسب"المسائلرؤوسوتذكر"للاستحضار

ورصيدكقاعدةبالخفظالمكلفالعلمطالبوهو،المبتدِي-ب

للتعلم.

العلمطبيعةحيثمن،مبرراتهالعصورتلكفيللحفظوكان

الكتب"ندرةحيثومن،جيلإلىجيلمنوتوصيلهتحمُّلهووسائل

يأعلىللإجابةالاستعدادأجلومنعليها،الحصولوصعوبة

مجالاتفيوالمتونالمختصراتوجدتذلكأجلومن")2(،سؤال

العلم.منمختلفة

،خلدونابنومنهمينتقدها،مَنْوَجَدتسلبياتالظاهرةلهذهوكان

وإفسادها،بالتعليموإخلالها،الاختصارات"كثرةانتقدالذي

للمَلَكَات")3(.

1.34/،المقدمة،الظنونكشف)1(

167.ص،آلمسلمينآلعلماءمناهجفرانتز،،روزنتال)2(

2،1242/،وافيالواحدعبدعلي:تحقيق،المقدمة.خلدونابن-أ)3(

علملإتقانالنفسيأوالعقليالاستعدآدأوالموهبةهوبالمَلَكَة)والمقصود

)آلمؤلف(إلخ(....العدديةأوالفنيةأوآللغويةآلملكةمثلفنأو
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هذهإلىالنقدسهامتوجَّه،الحديتةالتربويةالنظرياتظلوفي

نهايةيمتلالقديمالتعليمفييكنلمالحفظولكن،التعليمفيالطريقة

ثمالفرد،ذاكرةفيتُختزن)1(معلوماتقاعرهيمثلكانبل،المطاف

ولقدالعمر.مدىعلىوالاستيعابوالمناقشةالشرحيعقبهاأويصاحبها

،والمتونالمختصراتظاهرةتقييميعيدالمعاصرينالمفكرينبعضبدأ

التعلُّم)2(.عمليةفيوجدواها

وقام،العربيللتأليفالمبكرةالمراحلمنذالتلخيصوُجد-5

التاليةالحضارية"المرحلةومنها.المراحلهذهكلفيمهمبدور

وفيالعربيةالحضارةنشأةفيوالتمحيصوالنقدوالتدوينالجمعلمراحل

فيحصلواماخلاصاتبتدوينالعلماءقامفقد،المعرفةفروعجميع

اختصاصه")3(.مجالفيكل،ورسائلكتب

المترجمةالاجنبيةالنصوصلتوصيلمهمبدورالتلخيصقام-6

فيتطوربدٍّهيكلٍتصوريصحوربما،حينهفيالعربيالقارئإلىقديمًا

آلمجتمعفيآلشائعةآلدرآسيةآلملخصاتظاهرةإلىآلمؤلفيشير-ب-

لهذهقيمةولا،الامتحاناتفيوآلتفريغللحفظكبسولاتوهي،المصري

ظاهرةآلسلبيةنتائجهاولكن،المؤلمةالتجربةهذهخارجآلملخصات

منهاالكتيركانالتيالقديمةآلعربيةآلمختصرآتعنتختلفوهي..وملموسة

مرآحلفيآلحفظإطارخارجالعلميةبأهميتهاتحتفظتزآللا،قيمةمؤلفات

آلتعلُّم.

الكتببهاويقصد،خليفةحاجيعند("العلوم"قوآعدمصطلحانظر:)1(

35(.1/المقدمة،الظنون)كشفوالمتوسطةوالمطولةآلمختصرة

آلمختصراتطريىَعنالتعلمفيالشخصيةلتجربتةضيفشوقيتقييمآنظر:)2(

معي،،ضيف)شوقي.اللغةفيآلحديثةالتعليميةبالطرقومقارنتها،وآلمتون

53(.-51صم(،8191)أغسطس/آب،المعارفدآر،القاهرة

دارالبيضاء،الدار...آلإسلاميالفكرسوسيولوجيا،إسماعيلمحمود)3(

.1915/،م0891،الثقافة
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ثم،الاستيعابثم،التلخيصثم،بالترجمة"يبدأ،الشعوبحضارات

من(""العالميالجانبعلىينطبقذلككانوإن")1(.المستقلالتأليف

التأليففينجدكما،الخاصةثقافتهاعلىينطبقولا،الأممةثقافط

مراحلوقبلمبكرًابدأوالذيمتلًا،والادبوالفقهاللغةفيالعربي

بكثير.وغيرهماليونانعلوممنالترجمة

إسحاقبنلحنينمؤلفاتمجموعةفي،لذلكمثالًاالعينةوتوضح

القارئإلىبهاقدم،العربيةإلىالمترجمينأشهرمنوهوهـ(،026)-

تنبهناوهي،القديمةاليونانكتبلبعضوثمرةًخلاصةًعصرهفيالعربي

هذهومن".النص"ثمارعليهانطلقأنيمكنالمختصراتمننوعإلى

:)2(المؤلفات

،الحادةالامراضتدبيرفيأبقراطلكتابجالينوستفسيرثمار-

.إسحاقبنحنين

حنين،الرأسجراحاتفيأبقراطلكتابجالينوستفسيرثمار-

.إسحاقابن

.إسحاقبنحنين،الفصوللكتابجالينوستفسيرثمار-

.إسحاقبنحنين،أبقراطلكتابجالينوستفسيرثمار-

.إسحاقبنحنين،المعرفةتقدمةلكتابجالينوستفسيرثمار-

والارمنة،الاهويةفيأبقراطلكتابجالينوستفسيركتابثمار-

.إسحاقبنحنين

حنين،جالينوستفسيرمنمقالةعشرالسبعةكتابثمار-

.إسحاقابن

)1(

)2(

/12،15ج،هس(،)القاهرةالهلال،وقرآؤهاالعربيةكتاب،زيدانجرجي

.945-448ص،م127918/

1.034/،المصنفينوآثارالمؤلفينأسماء:آلعارفينهدية،الباباني
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حنين،الإنسانطبيعةلكتابجالينوستفسيرمنالمقالةثمار-

.إسحاقابن

.إسحاقبنحنينأشهر،لثمانيةالمولودينفيأبقراطكتابثمار-

متل)1(:يونانيةنصوصبتلخيصرشدابناهتمكما

رشدابنرسائلضمن)وهولجالينوس،المزاجكتابتلخيص-

(.الطبية

جمع)والإسطَقْسات.لجالينوس،الإِسطَقْساتكتابتلخيص-

والهواء،الماءمثلالاصلأوالعنصر:معناهايونانيةكلمةوهيإسطَقْس

(.الاربعةالإنسانطبائعوكذلك

العلميالتاريخمنتاليةمرحلةفي"بالتلخيص"الولعظهر-7

شهدتوقد،يليهوماالهجريالسابعالقرنمنذذلكويلاحظ،العربي

بهاوالاشتغال،السابقينمؤلفاتعلىالعلماءانكبابالقرونهذه

هـ(،)-748الذهبي:هؤلاءأبرزومنإلخ)2(،..وتحشيةوشرحًاتلخيصًا

هـ(.711)-منظوروابن

معالتكيفعلىالحرصمنهاتاريخيةأسبابذلكلتعليلويُساق

والإسلاميالعربيالعالملهاتعرضالتيوالاهوالالغزواتأخطار

تلخيصاتإعدادنحوواندفاعهم،العربيةالمخطوطاتمنكثيروتدمير

عندونقلهااستيعابهايمكنبحيث،المهددةالإسلاميةالعربيةللثقافة

الاخطار.مواجهة

فيالمُرسِل""الفكرازدهاربأن-أيضًا-القولالممكنمنولعل

"الفكرفيازدهاريقابله،التأليففيالمبكرةالعربيةالازدهارعصور

جامعة،الدوحة،الطبفيسيناابنلارجوزةرشدابنشرح،آلطالبيعمار)1(

.51،22ص،لمقدمةآ،م6991،قطر

126.ص،أم979،المعارفدار،القاهرة،4طالنقد،،ضيفشوقي)2(
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عصورفيويوثقهالموروثالفكريالإنتاجيستوعبالذيالمستقبِل("

تفرضأنالبديهيمن،المعرفةتراكمظواهرمنظاهرةوهي،تالية

الإنتاجمنوتوثيقيوتنظيميتلخيصيموقفاتخاذنحوالطبيعيةقوانينها

هامًّاعنصرًاالتأليفمجالفيالتلخيصيمتلحيث)1(،السابقالفكري

الفكراستيعابيعنيولا،الفكريالإنتاجهذامعالعلاقةلاستمرار

العصور،هذهفيالفكريوالإبداعالمبتكرالتأليفوجودعدمالموروث

المماليك.عصورفيوخصوصًاالتأليفعباقرةمنعددًاشهدتفقد

تفوقجعلتهاالإتقانمندرجةإلىالمختصراتبعضوصلت-8

فيالشاريالحسنأبوويشير،وأدائهاقيمتهافيالاصليةالنصوص

ومنها:،الامهاتعلىفَضَلتالتيالمختصراتبعضإلىفِهرِسْته

.للزبيديأحمد(،بناللخليلالعينمختصر-أ

للزجاجي.اللأنباري(،الكلاممعانيفيالزاهرمختصر-ب

)2(.هشاملابن،إسحاقابنسيرةمختصر-ج

الموسوعيللتأليفبالنسبةخاصةأهميةللتلخيصكان-9

يتممركزةومعلوماتوحداتتجميعإلىيحتاجالذيوالمرجعي

وقد،وعرضها(معيننوعأوموضوعبحسبتجميعها:)أيمجانستها

منهاواقتبس،العلوممختصراتهـ(1158حوالي)-"التهانوي"،طالع

كما(")3(،الفنوناصطلاحات"كشاففيأوردهاالتيالمصطلحات

الاصولعلىالحصولتعذرعندماللتأليفمصادرالتلخيصاتاتخذت

وعلىآلمعاصر،آلمعلوماتعلمضوءفيدراستهاإلىتحتاجظاهرةوهي)1(

ولعل.التأليفوسوسيولوجيةالتكوينيةللببليوجرافياالصحيحالفهممنأساس

آلمعرفةتراكملموآجهة،آلاَنيحدثمايشبه،الماضيفيحدثما

المختلفة.وآلاستخلاصآلتلخيصبأشكالعليهاالسيطرةومحاولات

1/87.،آللغةعلومفيالمزهر،السيوطي)2(

)ز(.الفنوناصطلاحاتكشاف،الفاروقيعليمحمد،الخهانوي)3(
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هذهثمارنجنيزلناولا)1(،العربيللعالمالمغولتخريببعد

.الاصولمنكثيرضياعبعد،اليومحتىالتلخيصات

الاوروبيةالحضارةإلىالعربيةالملخصاتتأثيرامتد-01

(.مق322)-لارسطوسيناوابنالفارابيملخصاتمكَّنتهاالتي،اللاتينية

)2(.اليونانيالفكرعلىجديدمنالتعرفمنوغيرهما.م(ق)-347وأفلاطون

التلخيصببليوجرام

مستوىعلىسواء،والتداخلالتعقيدشديدةالتلخيصحلقاتتبدو

التفارعأو،المختصراتمنالمختصراتتفارع:أي؛المتجانسالتفارع

..والحواشيكالشروحوغيرهاالمختصراتبينالتفارع:أي؛المختلط

:النماذجبعضيليماوفي،إلخ

(:التلخيص)تلخيص!المتجانسالتفارعلًا:أو

التفارع(منالئانيةالرتبة)حتىمتجانستفارعببليوجرام)1(:نمو

)3(

الأصلىالنص264للمزنى(/الشافعيةفررع)فىاتمختصر

ادل(تفرع)

مختصر))

)31،شكل

(ثان)تفارع

المختصر(مختصر)

أنيس:ترجمة،العلميآلبحثفيالمسلمينآلعلماءمناهجفرانتز،،روزنتال)1(

52.ص،م0891الثقافةدار،بيروت،فريحة

آلقومي،آلوعيإحياءوعمليةالإسلاصيللترآثالفكريآلتجديد،ربيعحامد)2(

97.ص،م8291،الجليلدآر،دمشق

2/1636.،الظنونكشف)3(
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)1(

)2(

نموذج)2(:

التفارع(منالثانيةالرتبة)حتىمتجانستفارعببليوجرام

)1(
الأصييالنص

فيمؤلفهاختصره

أولتفلرع(مجلداتعت!رة)!الأشسعلماءترءفيالممتبس

مغتصر")

مختصره

ئكتفارعهـ488-يليخمي/..الملتبسجنوة

المختصر(مختصر)

الم!تبسنور:ايض!ومضصره

(32)شكل

:)3(ذموذج

متجاذستفارعببلبوجرام

الفاذبة(الرتبةمنالتفارعوتحرارالتفا-منالثاذيةالرتبة)حتى

)2(

وايَفارع)يلخبص-

التتخيص)تلخيص-

"ئانتفارع)المتلخيصتلخيص-

هـ.ْ-ْاليللتر

مشكلايه/على6لئى

/الاصولمستصفىالىالوصولمستقصى..،.،+ص.*.....

-887ْالملطيمحمدبنسريجا

)33(شكل

حولالظنونكشففيالبياناتنقصهناونلاحظ،21522،2917/،آلظنونكشف

ذكرفيالمقتيسجذوةبينالعلاقةمنالتأكدعدموكذلك،وفاتهوتاريخالمؤلفاسم

،الولاةوليسالعلماءعنوهوعليهالسابقالمقتبسوبين،للحميدي،الاندلسولاة

.الظنونكشففيوالمغاربةالانذلسمؤلفاتيحسمافيأحيانًايحدثالنقصوهذا

،جدة،نقديةتحليليةدراسة:الاصوليآلفكر.سليمانأبوإبراهيمآلوهابعبد

.263ص،م8391،الشرودتىدآر
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المختلط:التفارعثانيًا:

:والذيولالتلخيصبينالمختلطالتفارع:الأولالنوع

هـ(،)-433الائارلابن"الصلة"لكتاب"التكملة"مختصر:مثال

هـ()1(.748)-الذهبي]اختصارا

:والشرحالتلخيصبينالمختلطالتفارع:الئانيالنوع

وذلك،التلخيصوشرحالتلخيصمنمتعاقبةدوراتظهرت-

مراحلفيالشرحإلىويحتاجللحفظغالبًاكانالتلخيصلانطبيعي

ذلكعلىالامثلةأوضحمنولعلبعد،مافيوالفهموالتوسعالتعلم

)2(.المؤلفاتمنالتاليةالمجموعةفيالتفارعسلسلة

د-474العرجانيالقاهرعبد

فيالبلاغهاسرارفيالإعجكدحل

والببانالمعاميوالببكالمعالي

6فيمالبعضتتخيصال!كخمى
!رسم-!ون/االرازىنمطعلى!606-الرازي/للكتاجنمختصر

)1(

)2(

،**(

؟لسثعي(لمتلغصالقرويني-9373تلخمى

شروحه

)*"*()**ِّ(

السبكىشرحبعقوبابننرح

مصر(في)(الممض-في)

("*(

بىم

ولالسكعىلتلخيصكلغبصهـء
**ِّ())***(

شر؟هـ397العتدانىشرح

هـ18-الح!رحاني(مطول)

/الشرحمخنصر

هـ97-3للفتلزاني

مختلصدتفارعببليوجرام)34(شكل

التاليف(منأخرىأيواعمنالتلخيص)تفارع

493.ص،لذهبيا،معروفعوآدبشار

.912-126صالنقد،،ضيفشوقي-ب947.-1473/،آلظنونكشف-أ
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والتقارير،الحواشيمنكثيرًاالشروجهذهبعضنال:ملاحظة

....المذكورةللمختصراتالتابعةالمؤلفاتمنكثيروهناك

صيلمحىصيءصيء
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الفافلأالمبحث

النصتهذيب

)1(.الاصلاح-أيضًا-معانيهومن،والتطهيروالتصفيةكالتنقيةالتهذيب

العربيةالمؤلفاتعناوينبعضفيالتهذيبمصطلحاستخدموقد

منها)2(.أغراضعدةعلىللدلالة

:الفاردذيب-1

سواء،النصمنالمنشودالهدفإلىالعنوانفيبالإشارةوذلك

الخُلقوتربيةالنفسلتهذيبأو،للقاربدالذهنيةالملكاتلتهذيب

:المؤلفاتهذهأمثلةومن،القويم

تبويبمنالمنهاحمسائلوافقلماالشاريالفقيهذهن"تهذيب-أ

هـ(.844)-الصيرفيلابن("،البخاري

ههـ(.13)-البغداديعقللابن"،النفس"تهذيب-ب

المصريعمرلابن"،الموعظةفي-النفوس"تهذيب-ج

هـ()3).308)-بالسعوديالمعروف

هـ()4(.421)-مسكويهلابن"،الاعراقوتطهيرالاخلاق"تهذيب-د

)1(

)2(

)3(

)4(

)هذب(.:مادة،العربلسانمنظور،آبن

1514/،الظنونكشف:أيضًاانظر.البحثبهذآآلمذكورةللنماذجبالإضافة

342.-1341/،آلمكنونإيضاح،وآلباباني،518-

آلسابق.المرجع،الباباني

1.514/،الظنونكشف
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مين:ذااوموضوعذب-2

تعلمه،إلىالسبلوتيسير،دآرسهأولقارئهالموضوعلتقريبوذلك

ذلك:أمثلةومن،الإبهامأوالصعوبةأوالخلطمنتخليصهأو

هـ(.037)-للازهري،"اللغة"تهذيب-ا

هـ(.352)-الحلبيالكاتبنصربنلاحمد"،البلاغة"تهذيب-ب

مطهرلابن("،الاصولعلمإلىالوصولطريق"تهذيب-ج

هـ(.726)-

هـ()1(.397)-للتفتازاني"،والكلامالمنطق"تهذيب-د

معين:نص!3-تهذيبُ

بنصالاشتغالهناالتهذيب:يعني؛السابقينالنوعينبخلاف

المؤلفإلىينسبجديد،نص!إلىوتحويلهوتهيئتهلإعدادهمعينأصلي

الدراسة.هذهنطاقفييدخلالذيالاستخدامهووذلكالجديد،

التهذيبعمليةفيالعلميالجهدطبيعة

مجالفيالدلالةواسعالتهذيبلفظأنالبحثعينةمنيتضح

وفي،الاصليالنصمعالجةفيمتعددةجهودًاويشمل،النصِّيالتأليف

بالنص.الخاصالموضوعمعالجة

المؤلفونبهاقامالتيالمعالجاتبعضإلىالتعرفويمكن

عمليةتقتصرولاتهذيبها،أجلمنالنصوصفيتصرَّفواعندماالمهذِّبون

تهذيبفيعنصرمنأكثريجتمعبلمنها،واحدعنصرعلىالتهذيب

أهمها:ومنالواحد،النص

515.-1514/،الظنونكشف)1(
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لتلخيص:ا:لًاوأ

النص،تلخيصفيالعلميالجهدأبعادإلىالإشارةسبقت

فيويستخدمبل،كبيرةبدرجةالتلخيصمعيتداخلالتهذيبأنويلاحظ

"،"التلخيصخليفةحاجيعرَّفوعندما،لهكمرادفالاحيانبعض

مماوتصفيتهالشيءتهذيبهو"التلخيص:بقوله،التهذيبلفظاستخدم

دَوّنه")1(.مماخِلقتهفييُمازجه

عرَّفأنه:أيبالجزء؛الكلعرّفخليفةحاجيأننرىوبذلك

يليقلاماواستبعادبالتصفيةالمقصودالمعنىوحدد،بالتهذيبالتلخيص

يشملأنهالتلخيصموضوعفيرأيناوقد،مستواهإلىيرقىولابالنص

والتهذيب.التنقيةبخلافكثيرةأخرىأبعادًايشملولكنه،بالفعلذلك

إذاالمعنىيختلولننفسهالتهذيبيعرِّفهناخليفةحاجيأنوالمفيد

التهذيب.علىالتعريفواقتصر،الفقرةبدايةمن""التلخيصكلمةحذفت

التلخيص،إلىميلًاأكثرالاحيانبعضفيالتهذيبيكونوقد

أحيانفيوتكاملًاوتداخلًا،الاحيانبعضفيبينهمافروقًاهناكولكن

مجالفيالمعالجاتتداخلمدىنلاحظالتاليالمثالوفي.أخرى

والتلخيص:التهذيببينالوثيقةوالعلاقة،التهذيب

مهذَّبمحرَّر)تأليفهـ(516)-للبغوي،"الفروعفي"التهذيب-ا

(.ونقصفيهوزاد،حسينالقاضيتعليقمنلخصهغالبًا،الادلةعنمجرد

الكتابمنلخصههـ(،614)-للمروزي،"التهذيب"لباب-ب

)2(.والترتيبالتنقيحمنمزيدمع،السابق

والتلخيص-التجريد-التحرير:مثلعملياتالتهذيبشملوقد

1(.)حاشية1472/،الظنونكشف)1(

1/517.،الظنونكشف)2(
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التلخيصفيلوحظقدالعملياتهذهمنوكثير...الحذف-الزيادة

يشمل،التأليفحالاتبعضفيالتهذيبمصطلحولكن،قبلمن

حتى،تختلفالأغراضأنكما،التلخيصعنتميزهأخرىخصائص

بعد.مافيسيتضحكماكليهما،فيوالمعالجاتالعملياتتشابهتلو

:لحذفا:نيًاثا

وأالتاليةالعملياتبعضيشمل،بالتهذيبالحذفيرتبطعندما

الاصلي:النصعلىتجريالتيكلها،

إلخ،...واستطراداتومسائلوحشوزياداتمنالتخلص-1

قبل.منالتلخيصمجالفيذلكلوحظوقد

القوىأوالسائدالعرفأوالاخلاقيخالفمااستبعاد-2

مكروهةمسائلأوتعبيرأتمن،معينعصرفيالنفوذذاتالاجتماعية

سياسيأوعقائدينصفييحدثمثلما،ممنوعةأومهجورةأو

يمتثلأويتبناهاوشخصيةاجتماعيةمعاييرعلىمتوقفوالامر)1(،أدبيأو

النص.مهذبلها

النص!:إصلاحثالثًا:

الاصلي،النصعيوبمنالمهذبيراهماإصلاحويشمل

ذلك:ومن

ل!هكاىص!42*!4441ء،ولهأ"ا-س!4!!ءلماد*س!4حأ،44.،51:("المهذبةلطبعة"آذلكويشبه(1)

ذلك:مثالخلقيًّا،لائقةغيرأجزآءأوعباراتمنهاحذفتالتيالطبعةوهي

دآرأعادتاللذان،للأصفهانيآلأغانيكتابمنوآلخامسالرآبعآلجزآن

فيهما.يليقلاماحذفبعدطبعهماالمصريةالكتب

أعدآلذي4*هكا.+(ص!ا)3بودلرتوماسإلىيرجع،الإنجليزيةالتسميةوأصل

العائلة:شكسبيرسماها:شكسبير،لاعمالمهذبةطبعةم1818سنة

1أول،3لاس!ك!ءيلا.-1!س!93:س!!3(4!"7أث!كا!.!95.6."أ!.)529
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والأخطاء:الأوهاماصلاح-1

في"الكمالكتابهذَّبعندماهـ(742)-المزيدوافعفينرىكما

أشياءبه"وَجدتُ:يقول!إذهـ(،006)-الغنيعبدلابن،"الرجالأسماء

والإضافةالنقصواستدراكتهذيبهفأردت،شنيعةوأوهامًا،مختصرة

")1(.إليه

الاختصار:أفسدهماواستكمالالنفصتكملة-2

التالية:الامثلةفينجدكما،أخرىمصادرمنبالزيادةوذلك

(.ذكره)السابق"الكمال"تهذيبهـ(:742)-المزي-ا

"الكمالتهذيب"تهذيبهـ(:852)-العسقلانيحجرابن-ب

)2(
..ي

مختصروهو،"الفروعفي"التهذيبهـ(:035)-الزجاجي-ج

زوائد،علىمشتملهـ(،335)-الطبريالقاضيلابن""المفتاحلكتاب

")3(.المفتاحب"زوائدسميولذلك

والتبسيط:التقريبرابعًا:

"ويمكن،معينعمريأوقرائيمستوىإلىيوجه،مقننعملوهو

المسائل،بأمهاتيكتفيوأن،مستوياتعدةعلىالمبسِّطيعملأن

")4(.بالجزئياتأو

يناسببشكلوعرضهاالاصوللكتبوالتيسيرالتهذيبأمثلةومن

)1(

)2(

)3(

)4(

2/9015.،آلظنونكشف

السابق.المرجع

1/517.2/9176،،السابقالمرجع

إبريل/2-اذآر/مارس03)تونس،العربيالكتابندوة،""آلتبسيط،آلغانيأحمد

39.-19ص،م7591،للتوزيعالتونسيةالشركة،تونسم(،7591نيسان
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)1(:هارونالسلاملعبدالتاليةالاعمالالعصر،قارئ

".هشامابنسيرة"تهذيب-

للغزالي.،"الدينعلومإحياء"تهذيب-

للجاحظ."،الحيوان"تهذيب-

باللغةشكسبيرأعمالتبسيطفيكيلانيكاملجهودإلىبالإضافة

.الاعمالهذهواستيعابفهمبعد،وتهذيبهاالعربية

:والعرضالاسلوبفيالتصرفخامسًا:

يلي:ماذلكيشملوقد

بعضفيالمهذِّبأسلوببهايمتازجماليةسِمَةٍإضفاء-1

.الاحيان

تقبللاالادبيةالنصوصنجدوبينما:الادبيةالنصوصتهذيب-2

ممكنالتهذيبأننجد،والفنيةالادبيةخصائصهافقدتوإلاالتلخيص

يُرىالتيالتعبيراتبعضيستبعدأويبدلأويغيرأنهطالمامعها،

معينة.فئةأولمستوىإعدادهعندالنصمناستبعادها

التلخيصعنالتهذيبتميزالتيالرئيسةالملامح[جمالويمكن

يلي:مافي

يؤديلكي،نممعيَّنتحويلإلىأساسًاالتلخيصيهدف-1

فيالاقتصادأو،الاسترجاعسهولةأو،الحفظتيسيروهيمعينةوظيفة

معين.جمهورلدىالجهد

قيممعيتلاءمبماالنصبتكييفارتباطًاأكثرفيكونالتهذيبأما

معينة.لقافيةأوأخلاقية

99.ص،العربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل،الطناحيمحمدمحمود)1(
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التحصيلي،الوظيفيالجانبعليهايغلبالتلخيصدوافعإن-2

التذوقيالمجالوفيالوظيفيالمجالفيالتهذيبيخدمأنيمكنبينما

أدبية.نصوصًايشملحينماأيضًا،الجمالي

أساسًايقوم،التأليفيةوأبعادهعملياتهتعددرغمالتلخيصإن-3

فييشترطلابينما،الالفاظمنممكنحيزأقلفيالمعانيتكثيفعلى

وتهذيبه.آلنصبينالرياضيةالنسبةهذهمتلالتهذيب

وهو،الرئيسةالتهذيبعملياتبينموجودالحذفأنلوحظ-4

مختلفة،أغراضًايخدمكليهمافيالحذفأنإلا،التلخيصمعمشترك

يمكنالتيوالزياداتالفضولإلىالتلخيصفيالحذفيوجهفبينما

يشمللاقدالتهذيبفيالحذففإن،التلخيصأجلمنعنهاالاستغناء

عندما،والزياداتالفضولمنأكثرهومايشملبل،فقطالفضول

دونه،هومماوتصفيته،النصتهذيبفيتراعىالتيالقيممعتتعارض

معينة،أفكارأومشاهدأوالشعرمنأبياتحذفالتهذيبيستلزمفعندما

يكونفقد،والفضولالزوائدمندائمًاالمحذوفأنذلكمعنىفليس

يحذفولكنه،الفنيسياقهفيومهمًّاقيمًاوالنقديةالفنيةالنظروجهةمن

.مقبولغيرلانه

نصٍّلإيجادالمثلىأهدافهإلىالوصولأجلمنالتلخيصإن-5

لوحظوقد،المساعدةالتأليفعملياتمنكثيرةعملياتإلىيلجأ،بديل

يوجهالتهذيبفيولكنه،التهذيبمعمشتركمعظمهاأوبعضهاأن

والتصفية.والتنقيةالتهذيبأغراضلخدمة

التأليفمننوع-جوانبهبعضفيالتهذيبإنالقولويمكن

ويصححويُطوِّلويختصرويحذفويرتبويعدِّليُنَقِّحالذي"الترويضي("،

سواء،والزحامبالخصوبةتتصفالتيللنصوصأصلحوهو...ويكمل

دينيًّا،أوترويحيًّا،أوأدبيًّا،جماليًّاأودراسيًّا،وظيفيًّادورهاكان
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فيالجموحأوالصعوبةبعضبهايكونوقدإلخ)1(....تشريعيًّاأو

انتقاءبغيرالشاملوالتدوينالجمععنالناشئالتناقضأوالتعبير،

للعقلمخالفأوضعيفهوبماجيدهومايختلطفقد،وتصفية

معالجةفيومستخدمًامهمًّاعنصرًاالتهذيبنجدولذلك..العقيدةأو

يتناولفقد،إليهالحاجةعند،النصِّيأوالاصليالتأليفأنواعمنكثير

إلخ....الترجمةأوالشرحأوالتلخيص:مثلأنواعًاالتهذيب

النصوص"ترويض!:نسميهأنالتهذيبعلىيصدقأنويمكن

نصوصعلىذلكوينطبق،للقراءةمقبولنصإعدادأجلمن"،الشرسة

والخامسالرابع:للجزءينالكتبدارطبعةفيحدثمتلما،كتيرة

".ليلة"ألفطبعاتبعضوفي،للاصفهاني"الاغائي("من

التهذيبببليوجرام

:العلاقاتأنواعأولًا:

التهذيببين،التالثالتفارعرتبةإلىوصلتعلاقاتهناك

النصوصتشغيلمنسلسلةفي،التابعالتأليفمنأخرىوأشكال

ذلك:ومنفيها،والتصرفوتعديلها

المختلِط:التفارع-1

التأليفمنأخرىأنواععلىالتهذيبفيهايتفارععلاقاتويشمل

يلي:كما

ويشمل:توابعها،أوالنصوصتهذيب-أ

شرارةلابن،الرازيكناشتهذلمجما:مثل،أصلينصتهذيب1لم

دراسة:نبهانعرفاتمحمدكمال:التاليالمرجعفيآلقرآءةأنواع:انظر)1(

283.-026صآلكبار،قراءآتعلىميدآنية
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)1(.الطبيب

تهذيب:مثل،أصليبنصٍّمتعلِّقأوتابعنصٍّتهذيب2لم

إلخ....المختصروتهذيب،الذيلوتهذيب)2(.الشرح

للتهذيب،تابعةمؤلفاتتظهرعندما،ذاتهالتهذيبتشغيل-ب

إلخ....التهذيبمختصر،التهذيبشرح:مثل

المتجانس:التفارع-2

مثل:،التهذيبتهذيبويسمل

العسقلاني.حجرلابناللمِزّي(،("الكمالتهذيب"تهذيب-

ثان()تفارع

وتوابعه:التهذيبكتبلأحدتفصيليببليوجرامثانيًا:

"،الكمال"تهذيبكتابفيللتهذيبالسابقةالعلاقاتمعظمتتمثل

أنهويلاحظ(الاولالتفارعرتبةمنتابعتأليف)وهوهـ()3(742)-للمزي

بدايةوحتى،الهجريالثامنالقرنمنالاولالنصففيظهورهبعد

)وهي،لهالتابعةالمؤلفاتمنوفيربعددحظيالهجريالعاشرالقرن

(.والثالثالثانيالتفارعرتبةمنللتابعتابعتأليف

العملياتفيهاتمثلت،مختلفةزوايامنالتابعةالاعمالتناولتهوقد

التالية:

التهذيب.علىوالزيادةالتكملة-1

1.342/،المكنونإيضاح،آلباباني)1(

آلاصولعلمإلىالوصولمنهاجعلىهـ(772)-آلإسنويشرحتهذيب:آنظر)2(

آلكلياتمكتبة،القاهرة،إسماعيلمحمدشعبانتهذيبهـ(،685)-للبيضاوي

مج.3،ام769،الازهرية

أسماءفيآلكمال:عنوآن)تح!،1511-2/9015،آلظنونكشف)3(

.(للمقدسي،آلرجال

241



التهذيب.منمعينمجال!فيمتجانسةمعلوماتتجريد-2

التهذيب.تلخيص-3

التهذيب.تلخيصتلخيص-4

التهذيب.تلخيصتذييل-5

التهذيب.تهذيب-6

التهذيب.تهذيبتلخيص-7

للمزي،"الكمال"تهذيبلكتابالتفصيليالببليوجراميليماوفي

هـ(.742)-

أنه:الببليوجرامهذاعلىويلاحظ*

مركب.تشجيري-ب.جذريتشجيري-أ
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)1(ا0ْ6-.المقدسيالقيلطدالروولماسماءفيالكمال

47ْ-2للمرى../الثم!تهنيب

)2(ا-!!!ورمططايلمالككلتهنبيهمو

حهر

!"،-847ْللذجميم!صرث!مو/تهنيبتذمب

للساصىزيداتمعاللؤبرلممتصرخلاصة

)*(الثدففي:النبياختصر.

)3(ا28ّ-.ررعة!بيالثثمضنيل

)*(المؤهبيالثمو/تهنيبمنالمبمد

8ْ."4اتخبتيالم!اوو/التهنوودثغيمر

79ْ/مسئمقيْالتهنيبتلصص

السنة(الثب!جونراجمعلىهه)اقصر

الضرومساالتنث!فيمنثلصومحد

هـ07.-الصثريسعدابنالتهنيب/نلخيص

هـ408-سأالسرا/الته!بإكمد

الأيدرئمي/التههنيبمخنصر

هـ08"ائمهبةابن/التهنسممصر

)*.(-802ْثكمد/الصفلاستهنيبنهنب

)*ء(التهنيبدكريبفيالصفلاتياختصر.

*ءالثمدطلصفحرتهنيلبعلىزيدةالبغلوىفيالمن!ر!المرحوأحوالفيالاحتف!فىاند

لسيوطيحبساا

هـ(742)-للمِزِّي؟،الكمال"تهذيبببليوجرام)35(شكل

1511.-2/9015،الظنونكشف1(

.902-802ص،المستطرفةالرسالة،الكتاني2(

023.ص،آلذهبي،معروفعوادبشار3(

.المزيتهذيبعلىالذهبيألفهاأعمالثلاثة-*(

آلمزي.تهذيبعلىآلعسقلانيألفهاأعمالثلاثة!(!

243



الثالثالمبحث

)1(النصترتيباعادة

ترتيبهبإعادةبأكملهنصقفيالتصرفظاهرةالعربيالتأليفشهد

معينةمعلومةإلىوالرجوعاستخدامهلتيسيربآخر،أوبشكلتنظيمهأو

التيوالائساقالاشاليبمنعددًاالكتبعينةأظهرتوقد،به

عنتسميتهاالدراسةهذهفيأحاول،النصوصترتيبفياستُخدِمت

يلي:كما،والنحتالاشتقاقمنالعربيةاللغةفيعُرفماطريق

(.للنصالهجائي)الترتيب"النص"ألْفَبَةُأوالنصمَعْجَمَةُاولًا:

المعجمة.تبسيطثانيًا:

(.للنصالزمني)الترتيبالنصتَزْمينُثالثًما:

المصنف،)الترتيب("النصو"مَوْضَعةُالنصتصنيفرابعًا:

(.للنصالموضوعيوالترتيب

(.جداولإلىالنص)تحويلالنصجَدوَلةخامسًا:

.(موسوعيعملفيوترتيبهالنصوصا)مزج.النصوصمَوسْعَةُ:سادسًا

التأليفمنأخرىعملياتمعمشترككعنصرأشكالهابكلالترتيبإعادةتدخل)1(

وكذلك،والتهذيب،التلخيصعملياتبعضفيلاحظناكما،المحوري

يتمالاسكالهذهأنالوآضحومن،للنصوصترتيبعلىوغيرهالشرجاشتمل

التأليفعملياتولكن،مستقلةكمباحثآلكتابهذافيوتصنيفهاعزلها

بينالجمعيحدثفقد،وآحدةحالةفينوعمنأكتربينتمزجأنيمكن

واحد.عملفيإلخ...والتكملةوالاستدراكوالترتيبوالتهذيبآلتلخيص
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:والتسمياتالأنساقلهذهتفصيليليماوفي

النص(آلْفبة)1()أوالنصمَعْجَمَةُاولآ:

بالنص.المعلوماتلوحداتالهجائيالترتيبأشكالبذلكويقصد

.أخرىمعرفيةوحداتأوأشخاصتراجمالوحداتهذهكانتسواء

بحسبمعيننصقترتيبإعادةإلىالمصنِّفين)2(بعضاتجهوقد

الترتيببهويقصد،مَفْعَلَةوزنعلىعَجَمَمنمشتقمصطلح:المَعْجَمَةُ-أ)1(

آستخدامسبقوقد.المدآخلمنلمجموعةأو،مدِنلنصآلهجائيآلمعجمي

الحادثةأوالقصةتحويل:بمعنى،"مَسْرَحةكلمةفيآلاشتقاقهذامثل

،الحضارةمعجمتيمور،محمود:آنظر".مسرحيةإلىذلكغيرأوالتاريخية

(.)آلمسرحة:مادة،913ص،م6191،آلاَدابمكتبة،آلقاهرة

آلسيد،حلميدآود:آلتاليآلكتابعنوآنفيمَعجمةكلمةواستُخدمت-ب

آللغةمعجمةمنهجفيدرآسةوالحاضر:الماضيبينآلإنجليزيالمعجم

.م7891،الكويتجامعة،الكويت،الإنجليزية

الترتيبمثلتعبيرآتأيضًاآلهجائيالترتيبأوللمعجمةويستخدم-ج

خ(،حجثتبأحسبالترتيب:)أيآلالفبائيالترتيب،الهجائي

الترتيبكلمةتستخدمماوكثيرًاز(.هـودبج)أآلابجديوالترتيب

الالفبائي.الترتيبعلىللدلالةخطأالائجدي

فيوآلنحتآلالفبائي(،)الترتيبمنآلدراسةهذهفيمنحوتةكلمة:والألفبة

بألفاظمعانيهاعنآلتعبيرإلىللحاجةضروريوالفنونآلعلوممصطلحات

:)أيحلمأةمثلمنحوتةكلماتالعربيةاللغةمجمعأجازوقد،موجزةعربية

اللغةمجمع)آنظر:(.بالكحولآلتحليل:)أىِحلكلة.(،.بالماء.التحليل

،القاهرة،المجمعأقرهاالتيوالفنيةالعلميةالمصطلحاتمجموعة،العربية

كلماتاستخدامشاعوقدو)حلكل(.)حلمأ(:مادة،أم579،المجمع

دراز،محمدطنطاويانظر:آدلّّه(.بسم)منالبسملةمثلالعربيةفي،منحوتة

(،عابدين)مطبعةالمؤلف،القاهرة،العربيةآللغةفيالاشتقاقظاهرة

036(.-935ص،م8691

عمل-فيترتيبهاأوعلميةمادةبتجميعالقائمعلىعادةالمصنِّفكلمةتطلق)2(
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هذهوفي،منهالمطلوبةالمعلوماتإلىالرجوعليسهل،المعجمحروف

ترتيبلهس!،ص!ح)1(،س!حولص!3مرجعإلىعاديكتطبمنالنصيتحولالحالة

مداخلدختآدعلومآتوحدآتفيهترتب3لا4،!ول1ء"3حذَسَقيمرجعي

()2(.الغالبفي)ألفبائيًّاهجائيًّامرتبة)كلمات(أو

يلي:ماالنصوصترتيبإعادةمنالنوعذلكأمثلةومن

هـ(.244)-السِّكِّيتلابن،"المنطق"اصلاح:كتاب-1

مسلكهووعورة،موادهإلىالوصولصعوبةهـ(616)-العُكْبَريأدرك

وسمَّاه:،المعجمحروفعلىموادهبترتيبفقام،أبوابهواضطراب

بذلكواستطاع.المُعْجَمْ"علىالاصلاحترتيبفيالمُعْلَمْ"المَشُوفُ

واكتشف،بعضإلىبعضهاالمتفرقةالموادفجمع،النصعلىالسيطرة

)1(

)2(

لهينسبفالمؤلف،المؤلفعنعملهلتمييز،موسوعيأومعجميأوتجميعي

آلتدخلأوإبداعهاإليهوينسبصوابًا،أوخطأالمضمونعنلمسؤوليتهالعمل

موادهناكولكنونتائجها،مسارهاوتحديدوعلاقتهاصياغتهافيوآلاجتهاد

هذهفيللصانعيقالولذلك؟اللغةمفرداتمثلمؤلفلهايكونأنيمكنلا

كلمةوتستخدم.وغيرهاوالموسوعاتالمعاجمفينرىكما،مصنفالحالة

وغيرها.والامثالوالدوآوينالاشعاريجمعلمن،فلانصنعةمثلأخرى

)آلمؤلف(

ترتبالذي"الكتاب:آلمعلوماتيالتعريفبحسبهناآلمرجعبتعريفآلمقصود

معلومةفيواستشارتهإليهالرجوعيمكنبحيثفيهآلموضوعيةآلمادةوتعالج

مجزأةتعرضفيهالمعلوماتلان؛المتصلةللقراءةأساسًايُستخدمولا،محددة

إلخ....زمنيأوموضوعيأو،هجائيمعينترتيبحسبومرتبة

آنظر:

س!ط+ولممأول3!330[!لا...8819ح،ص!3(ع!3حولس!؟ه)؟ه.

العينمعجمترتيبمثلوذلكألفبائيًّا،ليسولكنهاللغةبحروفترتيبهناك

ثمبالعينوتبدأ،الصوتيةمخارجهابحسبحروفهرتبتإذأحمد،بنللخليل

آللغةعلومفيالمزهر،)السيوطيآنطر:..الخاء.ثمالهاءثمالحاء

.98(/0001وأنوآعها
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)1(.الناقصةالابياتوأتمالغامضةالمعانيوشرح،فحذفهالمكرر

هـ(.504)-النيسابوريللحاكم"،"الكنىفيكتاب-2

"المقتنىوسمَّاهالمعجمحروفعلىترتيبههـ()-748الذهبيأعاد

(")2(.الكنىسردفي

هـ(.006)-المقدسيالغنيلعبد،"الرجالأسماءفي"الكمالكتاب-3

كانأنبعد،المعجمحروفعلىترتيبههـ(742)-المِزِّيأعاد

أسماءفيالكمال"تهذيب:المزيوأسماه،الطبقاتعلىمرتبًاالاصل

.")3(الرجال

النصمَعْجَمَةتبسيطثانيا:

بعضذلكوشمل،للنصالهجائيالترتيبتبسيطبذلكويقصد

الثلاثة:تطورهامراحلفيالعربيةاللغويةالمعاجم

المباشر.الهجائيالترتيب-ج.والفصلبالبابالترتيب-ب.الصوتيالترتيب-أ

الأولى:المرحلة-

بحسبالحروفترتيبهـ()017أحمدبنالخليلابتكرالبدايةفي

بأولسُميالذي"العين"معجمترتيبفيواستخدمه،الصوتمخارج

(.الحلقحروفأقصى)وهو،""العينوهوترتيبهفيحرف

)1(آنظر:

2/5916.،آلظنونكشف-أ

ترتيبفيآلمعلم)المشوففىِ"مقدمته")محقق(،السواسمحمد-ب

8(.-1/6،م8591القرىأمجامعة،مكة،للعكبري،آلمعجمعلىآلإصلاح

2.4917/،الظنونكشف)2(

)2(.حاشية028ص،الذهبي،معروفعوادبشار-أ)3(

.بالكتاب243ص،("آلكمال"ببليوجرام:آنظر-ب
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ومنهم،اللغويةالمعاجممؤلفيبعضالترتيبهذااستخدموقد

معجمهفيالعينترتيبنَمذَجَالذي،الاندلسفيهـ()-458سيدهابن

"المحكم".

الثانية:المرحلة-

بنمحمدقام"المحكم("،فيالصوتيالترتيبهذالصعوبةونظرًا

الهجائيالترتيببحسبترتيبههـاعادةبتلخيصه(تونس)فيالحسينأبي

الحروففيةواستخدم"الصحاح")1(،فيهـ()-893الجوهريطبقةالذي

وهو،والفصلالبابنظامبحسب.(..خحجثتب)أالمعروفة

عنالبحثيتمحيث(،هجائي-)هجائيالنسقثنائيمركبترتيب

الاخيرالحرفبحسبتكونالاولىالمرحلة،مرحلتينعلىالكلمة

الاولالحرفبحسبتكونالثانيةوالمرحلةالمصدر،أوالكلمةمن

الهجائيةالحروفبعددوالفصول،الهجائيةالحروفبعددوالائواب،منه

82*هجائيًّابابًا28علىيحتويالطريقةبهذهالمعجمأن:أيأيضا؛

.الكلماتتحتهاتدخلهجائيًّامسردًا784:أيهجائيًّا؛فصلًا

الئالثة:المرحلة-

واحتاجتومعقدًا،صعبًاوالفصلالبابترتيبأصبحالزمنبمرور

الصحاحمعجمذلكوشمل،ترتيبإعادةإلىوالفصلالبابمعاجم

ترتيبإلىالمركبةالقديمةالمعاجمهذهبعضترتيبأُعيدوقد.نفسه

هجائيًّا.مسردًاأوحرفًا28تحت:أي(؛النسق)أحادي،بسيطهجائي

0127.ص2،مج،وآفيالواحدعبدعلي:تحقيق،آلمقدمة:خلدونآبن)1(

آلمعجم،لكلماتآلترتيببمعنى"الترجمة("كلمةخلدونآبنويستخدم-

أواخراعتبارفيآلصحاحكتاب"كترتيب:قولهفي"التراجم"كلمةوكذلك

(.نفسه)المرجععليها("التراجموبناءالكَلِم
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ترتيبفيترتيبهاأعيدالتيوالفصلالبابمعاجمأمثلةومن

:الكلماتبأوائلهجائي

هـ(.)-893للجوهري،"العربيةوصحاجاللغة"تاج-1

خاطر.محمودمنهوالاختيارترتيبهأعاد

ط.817)-للفيروزآبادي،"المحيط"القاموس-2

القاموسترتيب:فيالزاويأحمدطاهرمنةوالاختيارترتيبهأعاد

(.مطبوع،مج)4البلاغةوأساسالمنيرالمصباجطريقةعلىالمحيط

هـ(.711)-منظورلابن،"العرب"لسان-3

الأولالحرفعلىترتيبهأعاد،والفصلالبابمعاجممنوهو

الاختصار.مع،مرعشليونديم،خياطيوسفالكلمةمن

)1(النصتزمينثالثًا:

أمتلةومن،منهمنتقاةلاجزاءأوللنصالزمنيالترتيببذلكويقصد

:النصوصتزمين

هـ(:356)-للأصفهاني""الأغاني-

"الاغاني"،كتابفيترتيببلاالمتناثرةالشعراءتراجمجمعت

هجائيًّا،الاسماءرتبتالزمنيالترتيبإطاروفيزمنيًّا،ترتيبهاوأعيد

الجديد:الكتابسميوقد(.هجائي-)زمنيالنسقثنائيهنافالترتيب

(")2(.الاغانيكتاب"شخصيات

بحسبوآلمعلوماتآلاحداثترتيبوهو"زمن"منتفعيلوزنعلىالتزمين)1(

)آلمؤلف(.عرفمنتعريف،لقنمن،تلقينمثل.آلزمنيآلتسلسل

حموديونوري،سلومداودصنعهُ،الاغانيكتابشخصيات:انظر-أ)2(

آلمقدمة،،48صه،م8291،العرآقيآلعلميآلمجمعبغداد،،القيسي

6.ص
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)1(النصومَوْضعةُ،النصتصنيفرابغا:

موضوعيتقسيمإطارفيللنصوترتيبتعديلإجراءبذلكويقصد

.القارئلاستخدامأو،الموضوعلطبيعةملاءمةأكثرجديد،

الصغير"،"الجامعلكتابحدثماالموضوعيالترتيبأمثلة!رمن

أهـ(:87)-للشيباني

الصغير")2(.الجامع"مُرتَّب:كتابهفيهـ(08ه)-النَّسَفيرتبهفقد-

الصغير")3(.الجامع"ترتيب:كتابهفيالبغداديالدباسورتبه-

تتمثل،للنصالموضوعيالتقسيممجال!فيخصبةتسميةوهناك-

التالي:العنوانفي

اهـ(،87)-اللشيباني(الصغير"الجامعشرحفيوالتشجير"التقسيم

التشجيرمصطلحيمثلحيثهـ()4(؛571)-اليزديحسينبنلمسعود

)1(

)2(

)3(

)4(

بالبحثذكرآخرنوعمعخصائصهفيمشترك،آلتأليفمنالنوعهذآ-ب

نصمنالمعلوماتمنمتجانسنوعانتقاءتشملفالمجانسة،آلمجانسةوهو

المثالفيوردكما،آلتزمين،الترتيباحتمالاتبينومن،وترتيبه،معين

المجانسة،:انظر.وتزمينمجانسةأنهعنهيقالأنيمكنالذي،آلسابق

.بالكتاب925ص

بحسبالترتيببهويقصد،وموضوعوَضَعَمنمشتقلفظ:المَوْصعَةُ

المعرفةوحداتترتيبعلىللدلالةالدرآسةهذهفيمقترحوهو.آلموضوعات

إطارفيموضوعيتفسيمفهوآلتصنيفأما.مقننةموضوعاترؤوسحسب

الكتابأبوآبتصنيفمتل،معينةموضوعاتبينآلمنطقيةوآلعلاقاتآلتسلسل

آلعاممنتفريعها:أي؟وتشجيرهاآلمعرفةتصنيفومثلمثلًا،ومباحنهوفصوله

)آلمؤلف(.آلخاصإلى

1/563.،آلظنونكشف

السابق.المرجع

1.562/،السابقالمرجع
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وهو،وتفريعةالموضوعتقسيمعلىللدلالةالكلماتأنسب

التصنيف.علممجالفيالعريقةالعربيةالمصطلحاتمن

الشروحمنكثيراحتواءإلىخليفةحاجييشيرالمجالهذاوفي

فييبدوكما،الترتيبأوالتغييرمنبنوعالأصلعلىتصرفاتعلى

السابق.المثال

المجال!:هذافيالحديثةالاعمالأشهرومن

بةقامتبويبوهو"،الحكيمالقرآنآيات"تفصيل:كتاب-1

)1(.الموضوعاتبحسبالكريمالقرآنلاياتلابوم""جول

النصجدولةخامسًا:

تدخلوهي،جداولهيئةفيسابقنصصياغةبالجدولةويقصد

ذلك:أمثلةومن،المعلوماتلوحداتالمرجعيالتنظيمنطاقفي

صاغهفقدم(:1ه0حوالي)-الفلوزيلبطليموس"جغرافيا"،كتاب

على،جداول!هيئةفي"الارض"صورةكتابهفيهـ(232)-الخوارزمي

العالمعنبمعلوماتوأكملة،الفلكيآلزيج)2(جداولمثال

.)3(الإسلامي

)1(

)2(

)3(

مبكرةترجمةيمتلككانعبدهمحمدآلإمامأنالباقيعبدفؤآدمحمديذكر

مباركزكيأنكما.للقرآنتفسيرهعندلهمرجعًاكانت،لابوملكتاب)مفقودة(

عندلابومبكتاباكتفىثم،الموضوعاتبحسبالاَياتترتيبفييفكركان

الحكيم،القرآنآيات)تفصيلفيمقدمته.الباقيعبدفؤادمحمد:انظر.ظهوره

دار،بيروت،الباقيعبدفؤادمحمد:ترجمة،...لابومجولبالفرنسيةوضعه

.بالكتاب462ص:أيضًاوانظر8.-6ص،م9691،العربيالكتاب

يقوَّمالزيجكذلكالبِناءبهيُقوَّمُفكما،البنائينمسطارةأوالبَنَّاءخيط:الزيج

649(.2/آلظنون)كشف.والفلكالأرصادفيويستخدمآلكوآكببه

=بكر،يعقوبالسيد:العربيةإلىنقله،العربيالادبتاريخ،كارل،بروكلمان

251



)1(النصوصمَوسعةسادسًا:

عدةبتفكيكوذلك،نصوصلعدةالموسوعيالمزجبذلكويقصد

معين.موسوعيمرجعينسقفيكلهاالمعلوماتوحداتومزجنصوص

ببليوجرافيًّااستخدامًا"النص"عائلةمصطلحاستخدامسبقوقد

"عائلةأمامالانولكننا،لهالتابعةوالمؤلفاتمعيننصإلىللاشارة

النموذجينفينجدكمامعًا،والإنسانيالببليوجرافيبالمعنىنص("

التاليين:

مؤلفاتبعدةهـ(،)-748للذهبي،"الحفاظ"تذكرةكتابحظي-1

وهي:،لهومكملةتابعة

هـ(.765)-للحسيني:"الحفاظطبقات"ذيل-

والحسيني،الذهبيعلىوتذييلاستدراك:الالحاظ""لحظ-

.الابهـ(871)-فهدلابن

فأدمج،النصوصبهذه(،)الابنهـ(885)-فهدابنواشتغل-

ورتبهاالاث(فهدوابناللحسينيالمذكورينبالذيليناللذهبي(الاصل

واحد.هجائيموسوعيتجميعيعملفي)2(،المعجمحروفعلى

هـ(759)-بالمتقيالشهيرالهنديالدينعلاءقاموكذلك-2

جديدجامعكتابفي)3(.للسيوطيالحديثفيكتبثلاثةبينبالجمع

.4235،164/،م7791المعارفدار،القاهرة،2ط،آلتوآبعبدورمضان

وتنظيمالموسوعاتصنعةعلىللدلالة،وموسوعةوسعمنمشتقلفظ:المَوْسَعة)1(

تنظيمعنتختلف)وهيمرجعيًّاموسوعيًّاتنظيمًاالمعرفةووحدآتالمعلومات

)المؤلف((معجمةلفظلهيستخدمآلذياللغويآلمعجمفيآللغويةآلكلمات

.163ص،آلذهبي.معروفعوادبشار)2(

إدماجموضوع)فيبالكتاب993ص:الثلاثةالكتبهذهتفاصيلانظر)3(

(.النصوص
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")1(.والأفعالالأقوالسننفيالعمال"كنز:سماه

النصوصترتيبببليوجرام

التالية:العلاقاتالترتيبإعادةمنالسابقةالحالاتشملت

زمنيًّا،أوهجائيًّا،الترتيبكانسواءمفرد،نصترتيبإعادة-1

ترتيب.منأكثربينبالمزجأوموضوعيًّا،أو

ترتيبوإعادةواحد،موسوعيتجميعفينصمنأكثرمزج-2

هجائيًّا.ترتيبًاالجديدالنصفيالمعلوماتوحدات

صيلمحىصيء!ي!ى

1.561،895.2/1518/،الظنونكشف،خليفةحاجي)1(
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الراب!المبحث

والمجانسةالاختيار

هما:،مصطلحانالمجالهذافييستخدم

الاختيار.:أولًا

المجانسة.:ثانيًا

الفكرةهوفالاختيار،والخاصالعامبينالفرقهوبينهماوالفرق

يلي:مافيتفصيلهماويتم.الاختيارمنمعيننوعهيوالمجانسة،العامة

والمختاراتالاختيارأولإً:

التابع،النصِّيالتأليفمننوعهيالمنتخباتأووالمختارات

المختار:مثلكلماتعناوينهافيالنوعهذامؤلفاتتحملماوغالبًا

المجرد،منالمنتقى،منمنتخبات،منالمنتخب،منمختارات،من

،...كذاتخريجمن")1(،"المستخرج،كذامعجم،كذاتجريد،من

العناوين.منأخرىأشكالإلىبالإضافة

للاختيار:الوعانيالبعد

عدةمنيحدثأوواحد،محورينصرمنالاختياريحدثقد

.النصوصمنمئاتعدةتكونوقد،ثلاثةأواثنينتكونقد،يْصوص

جمعه:أي؛مؤلفهاستخرجهكتابعلىآلحديثكتبفيالمستخرجيطلققد)1(

المُستَطْرفَةالرسالة،الكتانيآنظر:.للتذكرةويستخرج،مخصوصةكتبمن

31.ص...آلمشرفةالسُّنَّةكتبمشهورلبيان
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أماواحد،نصمنالاختيارعلىكثيرةأمثلةالبحثهذافيتردوسوف

أمثلته:فمننصوصعدةمنالاختيار

الحِيَل(،علم)فيالاستار"وهتكالاسراركشففي"المختار

)1(.كتاب0013نحومنمختاروهوهـ(،)-626نحوالدمشقيللجوبري

شرحهأو،تلخيصهمنأو،أصلينصمنالاختياريحدثوقد

إلخ....تذييلهأو

للاختيار:التحليليالبعد

النص،منمتفرقةأجزاءعلىيقعالذيالاختياربيننميزأنينبغي

بأكملهمعينجزءاجتزاءأواقتطاعوبينالاختيار،منللهدفوفقًا

الاختياريكونوقد،الاسبابمنلسببمستقلًّايصدرلكي،النصمن

أما،التأليففنونمنفنًّاالنصمنمتعددةمواضعمنالموادوتجميع

الاختيارمنيخلولاكانوإنوالنشر،التحريرأعمالمنفهوالاقتطاع

.كثيرةأحيانفيالعالمةوالنظرةالواعي

والتلخيص:الاختياربينالعلاقة

التلخيصيتضمنإذ،التلخيصعمليةفيالاختيارعنصريدخل

حاجيويطلق،الاصليالنصمنوالاستبعادالانتقاءمننوعًاأحيانًا

ذلك:أمثلةومن)التلخيص(،صفةالمختاراتبعضعلىخليفة

هـ(.609)-الكرماستي،"والبيانالمعانيفي))المختار*

والامثال)3(.الشواهدبحذف)2(التلخيصفيهلخصمختصروهو

2/1623.،الظنونكشف)1(

المعانيفيالمفتاحتلخيص:وهوللقزوينيآلتلخيصكتاببذلكالمقصود)2(

1/473.،آلظنونكشفآنظر:.والبيان

1/1623.،آلظنونكشف)3(
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هـ(.329)-الجماليالدينعلاء("،للفتوى))المختارات-*

مختصروهو...وغيرهاالهدايةمسائلمناختارهمافيهجمع

")1(.المهماتعلىمشتمل

فيوالتلخيصالاختيارمنكلخصائصبينالتفرقةويمكن

يلي:ما

2.1624/،آلظنونكشف)1(
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لاخت!ارا

-اءاتا

1
للنصواختراقتكسير،اقتطاع

الاصلي.

محتوىلمعظمتطويق،مكثفتمثيل

./الاصل!،النمم

الهدفتخدملامهمةأشياءاستبعاد2

ألاختيار.من

وغيروالشروحالشوأهدأوالمكرراستبعاد

الملائم.

فيالاصليالمؤلفبأسلوباحتفاظ3

)شعر،الادبيةلقيمتهاالمختارةلاجزاء

)نصالوثاثقيةلقيمتهاأو(...صثر،

فيالاسلوبفكلولذامثلًا(؛شريعي

الأصلى.للمؤلفلمختارات

النص،لمحتوىجديدةمكثفةصياغة

والتعقيدالإلغازإليأحيانًايصل!سرف

فيالاسلوبفمعظمولذا.-الجفاف

المؤلفقامإذا)إلاللملخِّصلملخَّص

كتاله(.تلخيص!،

الاصليالنصفيماأفضللتذوق-سيلة4

حيانًا.

لغرضالاصليالنصمحتوىستيعاب

الاستخدام،الحفظمحدد:-ظيفي

/القضاء/الفقه)فيآلمرجعيأولاداتي

الض(...الط!//عنحو

القائماخدمةفيالاصلي!مؤلف15

ايشاءماويستبعديختارالذيالاختيار

.أفكارهن

المؤلفخدمةفيبالتلخيص!ائم

علىالقدرةنجاحهومعيارلأصلي

.أفكارهمعظمصيل

بقدروتدرجهاوالائكارالمعلوماتكامل

الاصليالغرضلخدمةوتنوعها،مين

التأليف.ن

16

أ

-إطارفيمعلوماتومجانسةوعزلتقاء

مجالهفيمحدد،غرضلخدمةحدد،

معين.موضوع-



:ومحاورهالاختيارأسس

،غيرهعلىالشيءوترجيحالإيثار،علىأسالسًاالاختياريقوم

أكثرأومحورعلىمعينةمعلوماتاختيارعندالإيثارأوالترجيحويرتكز

التالية:المحاورمن

المكان-3العصر-2المؤلف-1

لموضوعا-6الجمهور-5لقيمةا-4

بينتربطالتيالعلاقةعليهاتقومالتيهيالسابقةفالمحاور

نصفيوإبرازهامعيننصمناختيارهايتمالمعلوماتمنمجموعة

تفصيليليماوفي.معينةوظيفةأوقيمةأوغرضلخدمة،تابعجديد

العناصر:لهذه

المؤلف:محور-1

أمثلةومن)1(،مؤلفينعدةأو،معينمؤلفكتبهبماالتعريفيشمل

ذلك:

0)2(.0العقاد.أدبمنالمختار*

)3(.إسحاقبنلحنينوالحكماء،الفلاسفةنوادر*

.الادبعصورمنعصرأنتجهمابخيرالتعريف:العصرمحور-2

معين.إقليمأنتجهمابخيرالتعريف:المكانمحور-3

فية،ماأفضلوانتقاء،معيننصتصفيةيشمل:القيمةمحور-4

،والادباللغةفيآلعربيةآلمصطلحاتمعجم.المهندسوكاملوهبةمجدي)1(

(.)آلمختارات188ص

آلعربي،الكاتبدآر،بيروت،شرآرةآللطيفعبد،تحليليةمقدمةمع)2(

ص(.)025،م8291

معهد،الكويت،بدويآلرحمنعبد:تحقيق،الانصاريمحمداختصره)3(

.م8591،آلعربيةآلمخطوطات
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العلميةالقيمة:أساسعلىالتفضيليكونفقد،معينةقيمةإلىبالقياس

للانتقاءالاَخروالوجهالإسناد)1(.علوأوالمصدروثاقةأوالطرافةأو

الضعيف،استبعادمثل،التفضيلمعاييرمعيتفقلامااستبعادهو

إلخ....والمتناقض،الحاجةعنوالزائد،والمرفوضوالمعقد،

الاختيار:أنواعمنالنوعهذاأمثلةومن

هـ(.)-748الذهبيانتقاء،الفدا"أبيتاريخمن"المنتقى-أ

هـ(.)-748الذهبيانتخاب،النجار"ابنتاريخمن"المنتخب-ب

محمدالحكيملعبدربه"،عبدلابنالفريدالعقد"مختار-ج

وآخرين.السبكي

"،الصحيحالجامعلاحاديثالصحيحالتجريدمن"المختار-د

هـ(.398)-للزبيدي

فيه)أتىهـ(،)-436الاندلسيالتيانيغالبلابن("،العين"فتحهـ-

()2(.اللغةصحيحمنأحمدبنللخليل("العين"معجمفيبما

معينًا،مجتمعًاأوفئةيلائمماانتقاءيشملالمور:مور-5

يلي:ماعلىالتركيزيكونوقد

معين.لجمهورمعرفتهيجبماأ-

حفظه.يجب-ماب

استخدامه.يسهلما-ج

الحاجة.يوافقما-د

)1(

)2(

منهاللأحاديثمتنوعةمختارآتذلكوفي،النبويآلحديثإسنادمجالفي

الاحاديثبهاويقصد،إلخ...وآلثلاثياتوالتنائياتوآلوحدآنياتالعوالي

السُّنَّةكتبمشهورلبيانالمستطرفةالرسالة،الكتانيآنظر:الإسناد.عالية

.501-86ص،آلمشرفة

1.88/آلمزهر،آلسيوطي
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معين.عصرفيمعينلجمهورالامهاتالنصوصتقريبهـ-

الانتقاء:أنواعمنالنوعهداأمثلةومن

اختيار("،الكريمالقرانلاحكامالجامعالقرطبيتفسير"مختار!

)1(.الحكيمتوفيق

موضوع)في/عن(كُتِبَمااستخراجيشمل:محورالوضوع-6

عليهيطلقماوهو،معينةنصوصأونصمن،معينمذهبأواتجاهأو

يلي:مافيويعالج،المجانسة

نسةلمجاا:نياثا

وفي")2(،الجنسفي"الاتحادهيالجرجانيتعريففيالمجانسة

حيث،والترتيبالانتقاءعلىيقومالاختيار،مننوعًاتعنيالدراسةهذه

معينموضوعفيمتجانسةومعلوماتبياناتانتقاءالاحيانبعضفييتم

فيالخصوبةشديدالتغطيةواسعيكونمعيننصمنواستخراجها،

الجديدشكلهفييُنسبمستقلعملفيإبرازهايتمثم،الاحيانمعنذم

والمجانسة.بالانتقاءقامالذيالمؤلفإلى

وحداتفيهتنطممرجعيكتابشكلفيالجديدالعمليكونوقد

لهعاديكتابشكلفييكونأو،إلخ...زمنيًّاأوهجائيًّاالمعلومات

معين.تبويب

ترتيبإعادةموضوععولج،البحثهذامنسابقمبحثوفي

بينالجمعفيتم،المجانسةفيأما،منهانتقاءبدونولكن،النص

والترتيب.،النصمنالاختيار:هماعنصرين

.م7791،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،آلقاهرة...)1(

.402ص،التعريفات،الجرجاني)2(
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")1(المعلوماتب"بنكعصرنافييسمَّىماالعملذلكويشبه

مكتملةمرجعيةبنماذجالعربيالتأليفحفلوقد1(،4"ء+*ه،ولوله)"ول!؟

نجدالإطارهذاوفيباخر،أوبشكلالتعريفهذأعليهاينسحب

مقروءةسطريةمعلوماتكبنوكالعربيالتأليفأنتجهامرجعية"تجنيسات"

.عديدةبقرونالاَليالحاسبعصرسبقت

النصترتيبإعادةموضوعفيالسابقةالامنلةبعضإلىوبالإضافة

المؤلفاتمنالنوعلهذاأمثلةيليمافينجد)2(،الموضوعبحسببأكملة

الزمني.التسلسلبحسبالتجنيسية

قديمة:لتجنيساتنماذج

والجزائروالبحاروالجبالوالمدنالارض"صورةكتاب-1

لبطليموس"جغرافيا"كتابمنهـ(232)-الخوارزمياستخرجه،والائهار"

.)ط!(...ام05حواليالفلوزي

انتقاءهـ(،)-643النجارلابنبغداد("ذيلمن"المستفاد-2

ذكرمعالحديثرجاللتراجمانتقاء)وهوهـ(974)-الدمياطيابن

المتجانسةالبياناتبعضفيهاتقتطعآلتيالحالاتفيممكنةالتسميةهذهتصبح)1(

قاموسهيئةعلىتقليديمرجعيوعاءفيتنظمثم،الفكريالإنتاجرصيدمن

الاوعيةمنمرجعيمؤلفأو...عامدليلأوإرشاديموجزأومعارفدآئرةأو

آلحاسباستخدآمعنديسمَّىماوذلك(،كتابشكلفي:)أيالتقليدية

محمد)سعد:آلتاليالمرجعفيالتعريفانظر."المعلومات"بنكآلإلكتروني

آلببليوجرآفية،للمعلوماتالإلكترونيوالاسترجاعالاختزانقضية.الهجرسي

آلهجرسي،محمدسعدوتعريبتقديم،آلاتصاللأشكالمعيارينموذجمع

17.ص،م7791،وآلعلوموالتقافةللتربيةالعربيةالمنظمة،القاهرة

.بالكتاب025ص،النصوموضعةتصنيف:انظر)2(

هوزن،هولزآدولفمطبعة،فيينا.منريكفونهانسوتصحيحهبنسخهاعتنى)3(

.م2691
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فقط()1(.الدينيةمؤلفاتهم

!يرِواللّّهرسولعهدفيكانماعلىالسمعيةالدلالات"تخريج-3

التلمسانيالخزاعيتأليف،"الشرعيةوالعمالاتوالصناعاتالحرفمن

الحرفعنمعلوماتالنبويةالاحاديثمنالتلمساني)استمدهـ(،)-978

()2(.أبوابفيورتبهاالنبويالعهدفيموجودةكانتالتيوالصناعات

بجمع)قامط852)-العسقلانيحجرلابن،"الاساس"غِراس-4

هـ(،538)-للزمخشريالبلاغةأساسمعجمفيالواردةالمجازات

()3(.بالمجازاتخاصكتابفيوأخرجها

حديثة:لتجنيساتنماذج

)استخرجه.الباقيعبدفؤادلمحمد،"القرآنغريب"معجم-5

()4(.البخاريصحيحمن

للزبيديالعروستاحفيالواردةالنباتاتأسماءمعجم-6

(.)ْالدمياطيمصطفىمحمودوتحقيقجمحهـ(،5012)-

التيالنباتاتلاسماء(هجائي)ترتيبومَعجمةتجنيسوهو

اسمهبالعربيةالنباتاسممقابلوفي،العروستاحمناستخرجها

بكلكشافاتالمعجمنهايةوفيأحيانًا،وبالإنجليزيةواليونانيةباللاتينية

بالمعجم.الواردةالنباتعلماءبأسماءوكشافلغة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

81)المجلد،م8291،اللبنانيالكتابدار،بيروت،فرحأبوقيصر:تحقيق

بغدآد(.تاريخموسوعةمن

919.ص،م8591،آلإسلاميآلغربدآر،بيروت،عباسإحسان:تحقيق

الرحيمعبد:تحقيق؛للزمخشري،البلاغة)أساسفي"مقدمته"،آلخوليأمين

.7(ص،م9791،آلمعرفةدآر،بيروت،محمود

.م0591،آلعربيةآلكتبإحياءدآر،بيروت2،ط

ص(.)023،م6591،للتأليفآلمصريةآلدار،آلقاهرة
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داودصنعةهـ(،356)-للاصفهاني،"الاغانيكتاب"شخصيات-7

لشعراءترجمة486الباحثان)استخرج)1(،القيسيحموديونوريسلوم

كتابفيمتناثرةكانت،العباسيالعصروحتىالجاهليةمنذومُغَنيِّنَ

(.الوفاةبتاريخزمنيًّاالاسماءورتبتللاصفهانيالاغاني

)وهو)2(،الايوبيياسين"،العربلسانفيالشعراء"معجم-8

أشعارهمحصرمعمنظور،ابنبشعرهماستشهدالذينلجميعشاملثَبَت

اسمويليهجائيًّا،رتبهمشاعرًا،11(آ)9عددهموبلغ،حدةعلىكل

إليها(.للرجوع"العرب"لسانفيشعرهفيهاوردالتيالجذورالشاعر

نجد،القديمةآلعربيةالنصوصمنالهائلالترآثإلىننظروعندما

تنتظر،التجنيساتمنلهاحصرلاأنواعلعملورحبًاواسعًاالمجال

المتطورةالإمكانياتباستخدامأوالتقليديةبالطرقسواءبهايقوممَنْ

الدقيقةالمعرفيةالوحداتذلكيتيحوسوف،الإلكترونيللحاسب

ميسر.دقيقمرجعيوبترتيبموضوعاتهافيللباحثين

فىصيفىحصي!ىصي

ص(.)8291،485،العرآقيالعلمىِالمجمعبغدآد،)1(

ص(.055)،للملايينآلعلمدآر،بيروت)2(
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الخام!لرالمبحث

النصتدريج

مستوياتلعدةالمؤلّفإخراج،البحثهذافيبالتدريجيقصد

العكس،أوالإيجازإلىالتوسعمنتتدرجبحيث،مؤلفاتهمنلواحد

بحسبأقلأوأعلىمستوىإلىنصمعينبتحويلهناالمؤلفويقوم

معتعاملقدمبكر،عصرمنذالعربيالتأليفأنيعنيوذلك،اختياره

النصصمحتوىبينالملاءمةوهو،أ؟!4!ص!ول14لاأبالإنقرائيةاليومنسمِّيهما

مستوىمنالقراء،منمعينةفئةواحتياجاتقدراتوبين،ومستواه

العلم.فيالمتبحرمستوىإلىالمبتدئ

فيخليفةحاجيبلورهاالتيالعربيالتأليفتقاليدبينمنوكان

الذيالقارىمستوىالمؤلفيحددأن،الظنونكشفكتابهمقدمة

يجبمتى:أي؛الكتابمرتبةببيانوذلك،الكتابأجلهمنيوضع

التعليم)نوع(ونحوُ(،الكتبمنغيره)بينوترتيبه،يقرأأن

فيه)1(.المستعمل

المنهجذلكويتجلَّىالحاضر.وقتناحتىمهمًّاذلكيزالولا

الفيلسوفرشدابنأطلقهالذيالعنوانفي،التأليفتوجيهفيالواعي

")2(.الفقهفيالمقتصدونهايةالمجتهد"بداية:كتابهعلىههـ(9ه)-

1/36.،"آلمقدمة"،آلظنونكشف)1(

1/25.،الفلسفةموسوعة،بدويالرحمنعبد)2(
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بنفسهالمؤلفتصرفعلىللدلالةيستخدمهناالتدريجومصطلح

أما،مطولكتاببإيجازأوموجز،كتاببتوسيعسواء،نصوصهفي

الانتقاءأوبالاختصارذلكفيسمَّىالنصفيآخرشخصتصرفإذا

النص.تشغيلمنالمقصودبحسبوذلك،إلخ...التهذيبأو

إليهأشاروقدالقدماء،العربالمؤلفينوعيفيموجودوالتدريج

الكتب:)أيالعلومقواعد"إن:فيقول،"المقدار"بكلمةخليفةحاجي

جهةمنتنحصروالشعر(،التاريخبخلافالعلومعلىتحتويالتي

:أصنافثلاثةفيالمقدار

...المسائللرؤوستذكرةًتُجعلمختصرات:الأول

...مبسوطات:الئاني

عام")1(.نفعهاوهذه،متوسطات:الثالث

:أي؛لاسفلأعلىمن،التدريجسُلَّمفيالمؤلفينحركةوتختلف

بتأليف،لاعلىأسفلمنأوالوجيز،إلىالوسيطإلىالمطولتأليفمن

.المطولإلىوصولًاالوجيز

الشرحإلىالمختصر"،"المتنمستوىمنالمؤلفينطلقوقد

المثالفيالمرغيناني)2(لدىذلكونجدالمختصر،الشرحإلى،المطول

التالي:

1.35/"المقدمة"،،آلظنونكشف)1(

الهداية،لاحاديثآلراية)نصبفي"مقدمته"البنورييوسفمحمد-أ)2(

14(.ص،1مجهـ،3913،آلإسلاميآلمكتب،بيروت،للزيلعي

.1/228،561/21631،3102،،آلظنونكشف-ب
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مختصر(-مطول-)مختصرالمرغينانيتدريج)36(شكل

الإسلامي(العالمشرق)فيهـ(395)-المرغينانيأنهناويلاحظ

واعيًاكان(الأندلس)فيهـ(595)-رشدلابنمعاصرًاكانالذي

كتبة،عناوينفيو"المنتهِي""المبتدِي":نفسهاللكلماتمثلةومستخدِمًا

يخاطبه.الذيالقارئومرتبة،الكتابلمرتبةتحديدًا،والكفايةوالبداية

الرئيسيالجزءبتكرارالغالبفيالمؤلفاتتتميز،التدريعوفي

عنعبارةوتكون،لمستواهالمميزةالصفةاختلافمع،العنوانمن

...كذافيوالوجيز،كذافيوالوسيط،كذافيالبسيط:مثل،كلمة

مختلفًاعنوانًامنهاكليحملواحدلكتابمستوياتهناكولكن

يلي)1(:كماوعنوانهماوالصغيرالكبيرالعيني"تاريخ:مثلتمامًا،

أحمدبنلمحمود،"الزمانأهلتاريخفيالجمان"عقد-!:

مجلدًا(02نحو)فيهـ(8هه)-العيني

1/892.،الظنونكشف)1(
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(.مجلدات01

نحو)فيالعصر("أهلأوصاففيالبدر"تاريخ-:

التدر.بمأنواع

استخداميمكن،التأليفمجالفيالتدريجأنواعتمييزأجلمن

التالية:المصطلحات

(.والرباعيوالثلاثي)الثنائيالمنتظمالتدريجأولًا:

الناقوسي.التدريجثايخًما:

)الاُحادي(.المقطوعالتدريجثالئًا:

(.صراحةالمؤلفيعلنهلم)الذيالافتراضيالتدريجزابعًا:

:الأنواعلهذهتفصيليليماوفي

المنتظم:التدريجلًا:أو

فيويتدرج،مستوىمنأكثرفيالكتابيُخرجالمؤلفنجدحيث

التدريجيشملوقد،عنهيقلأويزيدماإلىمعينمستوىمنذلك

الاربعةالمستوياتيشملالممكنةدرجاتهأقصىوفي،ثلاثةأومستويين

التالية:

لخلاصة(ا)الوجيزح!المختصر-لوسيطا-المطول

وجدوإن،تعليميةبأغراضمرتبطًاالغالبفيالتدريجويبدو

اهـ(.79)-للكسائي!"النوادر"ادبيةنصوصفي-أحيانًا-

لَفْظُهُكَثُرَممابأنه،المطولأوالمبسوطخليفةحاجيويُعرِّف

)1(ا
.ومعناه

2.0158/،الظنونكشف)1(
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فيتتوسطأنشأنهامنالتيالكتببأنهاالمتوسطاتيُعرِّفكما

متباعديْنمستويينبينقراءتُهايَلزمُ:أي)1(؛كتابينبينالتعليميالترتيب

معين.علمفيالمؤلفاتمنو!!

فقط،النصحجميشمللاالتدريجأنإلىنشيرأنالمهمومن

كما،أيضاالكتابمستوىيشملبل(،بذلكقويةعلاقةلهكان)وإن

بدايةلكتابهرشدابنوتسمية،للمتوسطاتخليفةحاجيتعريفمننفهم

كتابيهفيالمرغينانيتسميةومن،إلخ..المجتهد.

المبتدِي.بداية-

المنتهِي.كفاية-

التالية:الأشكال،المنتظمالتدريجوصم

الثناني:التدريج-1

فيشائعًاذلكويبدو،فقطمستويينفيالثنائيالتدريجيتم11/

أمثلةومن،تأليفهمنمطولًاكتابًاالمؤلففيهايلخصالتيالاحوال

ذلك:

"،الإسلامتاريخمنو"المنتَقَى("الاعيان"وفياتإلىالإشارة-أ

هـ(.)-748للذهبي

(")2(.الاعلامبوفيات"الإعلام:فيالذهبياختصره*

هـ(953)-للسمرقندي،"العقولنتاجفيالاصول"ميزان-ب

.()المطول

)المختصر(.للسمرقندي)3(العقول!"،نتاجفيالاصول"ميزان*

)1(

)2(

)3(

2/1585.،السابقآلمرجع

.571-1،651هص،لذهبيا،معروفدعواربشا

)آنظر:.م7491)قطر(الدوحةالبر،عبدزكيمحمد:بتحقيقالمختصرنشر

12(.صالمؤلفمقدمة
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التدريجمثل،متقاربًاالثنائيالتدريجيبدو،الاحوالبعضوفي12/

هذهعلىويطلقللمختصر(،ومختصر)مختصرأو(،ووسيط)مطولبين

ذلك:أمثلةومن:المتقاربالثنانيالتدريج:تسميةالكتابهذأفيالحالة

هـ(.98ه)-بالسنوسيالشهيرشعيبلابن"،الصغرى"العقيدة-

)1(.للمؤلف،"البراهينأم"مختصر:الصغرىصغرى

التدريجدرجاتاختيارأن،التأليفظروفعنيروىمماويبدو

يبدووقد،المؤلفلهايستجيبواحتياجاتظروفتمليهأمرًاكان

التدريجأماوالمختصر،المطولبينالتأليفيتدرجأنالطبيعيمن

آ.نادرًيبدومافهذاالمختصر،مختصرإلىالمختصرمن

المنتظم:الثلاثيالتدريج-2

القديم،العربيالتأليففياكتمالًاالتدريجمستوياتأكثروهو

بين:يتدرجماوغالبًا

الوجيز(أوالمختصر-الوسيط-)المطول
أمئلته:ومن

و)الاوسط()الكبير(أهـ(79)-للكسائى،"النوادر"كتاب-1

و)الاصغر()2(.

الطويل،)الشرح:"الحماسةلديوانالتبريزي"شروح-2

.والصغير()3(،والوسيط

الجُزولية،للمقدمةهـ(،645)-"النحويالشَّلَوْبِيني"شرح-3

آلقسمم(:5591-)3691منالمخطوطاتفهرس،المصريةالكتبدار)1(

البرآهين"أملكتابمختصروهو.01اص،م6291الدار،،القاهرةالثاني

017(.1/الظنون)كشف.للسنوسيالعقائد"في

.6هص،الفهرست.النديمابن)2(

017.-167ص،4مج،الإسلاميةآلمعارفدائرة"التبريزي"،.مبلسنر،)3(
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في)النحو(،فيبالقانون:المسمَّاةهـ(،)-706النحويالبربريللجزولي

)وسطالتوطئةالكبير،الشرح،للمقدمةالصغيرالشرح:مستوياتثلاثة

والكبير()1(.الصغيربين

اللغةلمجمع،و"الكبير"،و"الوسيط"،الوجيز""المعجم-4

مصر(.)فيالعربية

المنتظم:الرباعيالتدريج-3

أربعةإلىالواحد،للكتابأحيانًاالمؤلفتدريجيصلقد

الشافعيالفقهفيألفعندماهـ(،505)-الغزاليفعلمثلما،مستويات

يلي)2(:كمادرَّجهكتابًا

-ََللؤالي/الم!عموط(أوالمطولي)1الفروعفيال!سثط

-الوسم!

-الوثيز

حمفالوحيز

الغزاليعندالأربعةالمستوياتتدريج)37(شكل

(آلقاهرة،للشلوبيني،)آلتوطئةفي"مقدمته")محقق(،آلمطوعأحمديوسف-أ)1(

.301-88201،ص،م8191،د.ن

هكذا:اسمهوردوقدوالصغير،آلكبير:شرحينخليفةحاجيلهويذكر-ب

0018(.2/الظنون)كشف.آلإشبيليآلشلوبين

ذلك:فيوقيل-أ)2(

خَلاصَهْآللَّهُأَحسنَحَبْرُآلمذهبَهذب

وخُلاصهووجيزٍووسيطٍببسيطٍ
لرعايةآلاعلىالمجلس،آلقاهرة،الغزاليمؤلفات.بدويآلرحمنعبد:آنظر

947.ص،م6191،وآلادابالفنون

وهيالوجيزخلاصةيذكر)ولم1/2452/2008،،آلظنونكشف-ب

آلتدريج(.منالرابعآلمستوى

926



الناقوسي:التدديلجثانيًا:

إلىويتدرحالموجز،مستوىمنيبدأ،كالناقوسفيهالتدريجويبدو

يلي:كماالتوزيعويبدوجديد،منالمختصرإلىيعودثمأكبر،مستوى

مطوله

موجزصهِ.*مختصر

الناقوسيالتدريج)38(شكل

مؤلفاتمنالتاليالمثالفيالتدريجذلكلوحظوقد

)1(:القلقشندي

الإنشاء".كاتبإليهيحتاحمافيموجزة"رسالة-1

في(:وسَّعها)ثم

الإنشا".صناعةفيالاعشى"صبح-2

في(:اختصره)ثم

المُثْمِرْ(".الدَّوْحِوجَنِيُّالمُسْفِرْالصبح"ضوء-3

يحققلالانه؛الثلاثةمراحلهرغمثلاثيًّاالتدريجذلكيعتبرولا

تأليففيتظوريةمراحلنتيجةجاءولكنه،الثلاثيالتدريجمنالغرض

.الكتاب

صبح:وكتابهالقلقشنديالعباس)أبوفي"مقدمتة"،الكريمعبدعزتأحمد)1(

العامةالمصريةالهيئة،القاهرة،الاساتذةمنمجموعةتأليف،الاعشى

16(.-9ص،د.ت،للكتاب
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:المقطوعالتدريجثالثًا:

واحدمستوىفيكتابهإخراجعلىالمؤلفاقتصاربهويقصد

يصدرولا،المطولأوالوسيطأوبالوجيزالكتابتسميةمع،فقط

ذلك:أمئلةومن.الكتابلهذاالتدريجمنأخرىمستويات

مج(.)14هـ()1(482)-للبزدوي،"الإسلامفخر"مبسوط-1

هـ()2(.995)-النصرانيغالبلابن"،الطبفي"الموجز-2

الافتراضي:التدريجرابعًا:

تدريجهفيالمؤلفمسلكمعرفةالاحيانبعضفييتيسرلاوقد

استنتاجًالغيرهاتدريجًاتبدوالمؤلفاتبعضولكن،مؤلفاتهلبعض

الباحثونيجدهماذلكأمثلةومنبعد.مافيالباحثينمنافتراضًاأو

بين:علاقةمن

هـ(.944)-:للمعريوكلاهما"الغفرانو"رسالة"(الملائكة"رسالة

سابقةكانتإذاالغفرانلرسالةنواةتكونأنإماالملائكةفرسالة

بعدها)3(.مؤلفةكانتإذالهامصغرةصورةتكونأو،عليها

!يلمحىصيحىصي!ى

2.1581/،آلظنونكشف)1(

2/9991.،الظنونكشف)2(

دار،بيروتهـ(،944)-للمعري،الغفران)رسالةفي"مقدمته("،قميحةمفيد)3(

368.،01ص،م8491،آلهلالومكتبة
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الساب!الفط

النصتحويلى

مبحثانَّ:وفيه

التص.تَرْجِيزُأونَظْم:الأولالمبحث

التحويل.منأخرىأشكال:الئانيالمبحث
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الساب!الفصلى

النصتحويلى

فيسواءآخر،إلىشكلمنللتحويلالنصوصمنكتيرخضع

،أخرىإلىلغةمنأوشعر،إلىنثرمنكالتحويل؛الواحدةاللغةنطاق

آخر.اجتماعيوإطارثقافةإلىاجتماعيوإطارثقافةمنأو

الاشكالمنودراستهحصرهتيسَّرمايليمافيأعرضوسوف

وهي:،النصوصلتحويلالمختلفة

تَرْجِيزه.أوالنصنَظْمُ:الأولالمبحث

التحويل:منأخرىأشكال!:الثانيالمبحث

النص.ترجمة-1

للنص.الصوتيالتحويل-2

الموازية.الادبيةالترجمة-3

النص.تبْيِئُ-4

للنص.الوعائيالتحويل-5

النص.تفصيح6-

النص.ازدواج-7

للنص.والإنقرائيالتعليميالتحويل-8

!يء!يء!ي!ى
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لأول1المبحث

تَزجِيزهأوالنصنَظم

الرَّجَزمنوالتَّرْجِيزُشعر،إلىنثرمنتحويلهاالنصوصبنَظْميقصد

الشعر)1(.بحورأحدوهو

نَظْم،:مثل،مختلفةأسماءالتحويلمناللونلهذاواستخدم

النوعهذافيويدخلوتَرْجِيز،،وأُرْجُوزةالرَّجَزْ،فيومنظومة،ومنطومة

"ألفية".كلمةعنوانهافيتحملالتيالمؤلفات

ففيأحيانًا،الارجوزةعلىلتدل"كرّاسة"كلمةاستخدمتوكذلك

"الاراجيز"علىللدلالة"الكراريس"كلمةاستعملتالإسلاميالغرب

)2(.وأدائهوضبطهالقرآنبرسمالمتعلقة

مجالاتفي،التأليفمنالنمطهذاالعربيالتأليفعَرفوقد

والعقائدوالاخلاقوالالفاظ(،والصرف)النحواللغةمثل،كتيرةعلمية

،والرياضيات،العربيوالخط،والسيرة،والفقه،القراَنوعلوموالتوحيد،

والجنس،،والطب،والموسيقى،البحريةوالملاحة،والفلك،والكيمياء

نُظِمتكما.والعسكريةالحربيةوالفنون،والجغرافيا،والتاريخ،والاغذية

")3(.ودمنة"كليلةمثلالنثريةالادبيةالنصوصبعض

99ص،آلعربيةالمصطلحاتمعجم،آلمهندسوكاملوهبةمجدي:انظر)1(

)نَظْم(.227ص)رَجَز(،

257.ص،مصطلحاتمعجم،بنبينشوقيأحمد)2(

63151157،-162/،الظنونكشف-أ)3(
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هوتعليميًّاغرضًاتخدم،للعلومالمنظومةالشعريةالصياغةوكانتت

لمالنَّظْمَولكن("،التعليمي"النَّظميُسمَّىولذلك،النصوصحفظتيسير

ذاكرةفيللحفظالمجهزةالنصوصمننوعًاكانبلدائمًا،تعليميًّايكن

والقيادةوالترفيهوالحياةالفكرمجالاتمعظمالنظموشمل،الإنسان

علىيحتويماكثيرًاكانبأنهالقولالمهممنولكن،وغيرهاوالطهو

)1(.المعرفةمنلونأوالعلوممنعلمأيفيالاساسيةالمقدمات

هما:،العلميةالمنظوماتإعدادإلىطريقينالعربيالتأليفعرفوقد

ذلكوتناول،منظومشعريشكلإلىمعينةنصوصتحويل-أ

كثيرًالان؛الموجزةالتلخيصيةالنصوصتحويلخاصةبصفة

للحفظ.ومهيأةمركزةتلخيصيةكانتالمنظوماتمن

نصنَظْمإلىالإشارةبغير،نظمصورةفيالمباشرالتأليف-ب

بتأليفالمؤلفقيامنتصورأنالصعبمنكانوإنمنثور،سابق

سواءمنثور،تخطيطيبملخصالاستعانةبغيرالعلمفيمنظومة

الطويلةالمنظوماتفيوخصوصًا،غيرهإعدادمنأوإعدادهمن

.العلوممنعلملمسائلالجامعة

جلالالدكتورالاستاذأبحاثإلىآلإشارة،هنابالذكرالجديرومن-ب-

العربيةآلمنظوماتنصوصلجمعحياتهكرسآلذي،الهندسهَأستاذشوقي

يزيدلمابياناتوجمع،للمنظوماتالببليوجرافيبالحصرآهتمكماودراستها،

بعضها.ونشروحقق،وآلعلومآلمعارفكافةفيمنظومةآلالفيعلى

شوقي،)جلال:وهيالمنظوماتمجالفيمهمةدراسةلهنشرتوقد-

آلكويت،،ونصوصوثائقمِةدرآسة:العربيةآلمنظوماتفيالعقليةالعلوم

349(.ص،م0991،العلميللتقدمآلكويتمؤسسة

.المجالهذآفيالعلميةآلدورياتفيكثيرةدراساتلهنشرتكما-

النحوفيوهيهـ(،857)-للنويري،المقدمات:بعنوانكتابلذلكومنال)1(

4917(.2/الظنون)كشف.والقافيةوآلعروضوآلصرف
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العربيةللمنظوماتالتاريخيةالجذور

قبلالعربيةباللغةمنظوماتظهورإلىشوقيجلالد.يشير

()1(.والمواقيتوالتقاويم)الهيئةمجالفي،الاسلام

الأولالقرنمنذالعلميةالمنظومةوجودشوقيجلاليؤكدكما

البعضعليهايطلقالتيالعصورحتىظهورهايتأخرولم،للهجرة

للأميركانالإسلامظهوربعدعُرِفنظمفأول(،الانحطاط)عصور

الكيمياء"،فيالحكمة"فردوسبعنوانهـ(85)-معاويةبنيزيدبنخالد

بيتًا")2(.2315من

العلميةالمنظوماتوظيفة

والتكثيف،التركيزشديدةالمختصرةالمتونمنلونالمنظومات

جدِّيتةرغمالنظمو"كان،للنَّظْمالموسيقيةالخاصيةحفظهاعلىيساعد

،والغزلالتعشقمنقالبفييُصبكأن،محببةبصورةأحيانًايصاغ

بالغَضَبْ")3(.مُولَعًا"يا:متل

الكويتمؤسسة،آلكويت،آلعربيةالمنظوماتفيالعقليةالعلوم،شوقيجلال)1(

16.ص،م0991،العلميللتقدم

والعلومالإنسانياتكليةحولية."الرياضيآلعلم"منظوماتشوقيجلال-أ)2(

187.ص،م78491،عقطر(،)جامعةالاجتماعية

2.1254/،آلظنونكشف-ب

هومنظوماتفيوالمعارفالعلومصوغأنإلىشوقيجلالويشير-ج

كالهنديةأخرىوحضاراتالعربيةآلإسلاميةآلحضارةبهاتميزتطاهرة

للعلماللاتينيةالترجماتإلىآلعربيةآلمنظوماتتأثيروآنتقل...واليونانية

918.ص،آلسابقالمرجع:انظر.آلعربي

نصّفيهانُظِمهـ(،685)-البهنسيالدينسديدإلىمنسوبةمنظومةفيوردكما)3(

اللغة.فيالمثلث:عنوانههـ(602)-آلنحويالبصريقطربألَّفةمننور
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فينأخذأنينبغي،العلميةوالمنظوماتللأراجيزتقييمناوعند

ومدى،الاتصالووسائل،فيهاظهرتالتيالعصورإمكانياتاعتبارنا

العلم،غايةهوالعصورهذهفيالحفظيكنولم،التعليموسائلوفرة

ترجيزفييسهمأنالطبيعيمننجدولذلك؛ضروريةوسيلةكانبل

"يعتقد،الطبفيأرجوزةفلةسينا،ابنأمثالمنأفذاذعلماءالنصوص

بشكلوضعها،الكبير""القانونالطبيةموسوعتهفيوردلماملخصبأنها

القانونإلىيرجعأنعلى،الحفظالدارسعلىليُسهّلجذابشعري

والاطلأع")1(.والتعمقللتوسع

العمليةفيالتوازنوأساسالحقيقيةالمعادلةإلىنتعرفوهنا

التوسعثم،الملخصةالمتونحفظوهي،المخطوطعصورفيالتعليمية

تكادلاالمتونهذه"وبعض،ضروريفكلاهما.والمطولاتالشروحفي

المتنكانولذلك")2(؛منظومةأومنثورةكانتسواء،شرحبلاتفهم

)1(

)2(

آنظر:

2/1586.،آلظنونكشف-أ

آلمئةنهايةحتىومنظوماتهامتونها:آللغويةآلمثلثات،شوقيجلال-ب

قطر(،)جامعةالاجتماعيةوآلعلومآلإنسانياتكليةحولية"،للهجرةالسابعة

176.ص،م98691،ع

آلندوةأبحاث،الطبفيسيناابنآلرئيسالشيخأرجوزة،الكياليإسحاقطه

21-5منحلببجامعةالمنعقدة،آلعربعندالعلوملتاريخآلاولىالعالمية

،أم779،حلبجامعة،العلميالتراثمعهد،حلب،م7691)إبريل(نيسان

.1/785

الدين)صلاحفي."البيرونيآلريحانلابيباتانجل"كتابهـ.ريتر،-أ

آلعربية،آلتقافةفيمختلفةدرآسات:المستشرقيندراساتمنالمنتقىآلمنجد،

72.-95ص،6(هص،م791آ،الجديدالكتابدآر،بيروت،2ط

العربيةالمتونمنآختصارًاأشدهنديةمتونوجودإلىريترويشير-ب

=عاشهنديمؤلفوهو"باتانجل"متنذلكومن،سوتراآلنوعهذآويسمون
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فعلكمانفسهمؤلفهيشرحهأو،الشروحعليهتتعدَّدالملخص

.وغيره)1(السيوطي

إلىالسابقةالعصورنظرةم(هـ/70139188)-"القِنَّوجِيويُجمل

المقدرةهي)والمَلَكَةالعلميةالمَلَكَةغيْرُالحفظأنإلىفيشير،الحفظ

فقدالعلميةالملكةمنالمقصودأنهظنومن...(،والموهبةوالمهارة

الانتقالوسرعةوالاستنباطالاستخراجملكةهوالمقصودوإنما،أخطأ

فنعمالاستحضارملكةإليهاانضمفإن...المدلولاتإلىالدوالمن

الاستحضار")2(.(وسائل:)أيأسبابمنوالحفظ...المطلوب

الاوعيةمنالاسترجاعويكملهيقابلة،الذاكرةمنفالاستحضار

عنالدورلهذاذاكرتهيعدأنالمتعلمعلىكانولذلك(؛الكتب)مثل

للحفظ.وميسرةمجهزةبرامجطريق

النصوصبرمجةبعملياتذيمًا،النصوصترجيزمقارنةويمكن

فيالمعلوماتاختزانكانفإذا.عصرنافيالآليالحاسبفيواختزانها

لغةإلى،للانسانمقروءةطبيعيةلغةمنالتحويليستلزمالاَليالحاسب

ث+1ء3!35!4)!ول)3(للبرمجةلغةأوول(،3أأا!س!5)س!!ءول!ول!سأصناعية

خارجيةذاكرةفيالمبرمجالمخزونيُستوعببحيثس!!ءول!ولءلأ(،

ترجيزهاأوالنصوصنظمنعتبرأنالمقابلفيفيمكن،الاَليللحاسب

فيالمعلوماتاختزانتيسرلغةإلىوتحويلهاالنصوصبرمجةمننوعًا

وآلزهدالتصوففيكتابهالبيرونيترجموقدآلميلاد،بعدسنة003حدودفي=

64(.صالسابقالمرجع)انظر:.آلعربيةاللغةإلىسوترآ(،)جوكابعنوآن

شرحهاثم("،والبيانالمعانيعلمفيالجمان"عقودبعنوآنألفيةآلسيوطينَظَم)1(

1/947(.الظنونكشف)انظر:آلجمان".عقود"حلفي

00/1.923.آلعلومأبجد،القنوجي)2(

!ط+كل!ولطء3301!لاح...ء21ول(ا"عا،س!3)!!،ول!ول!سأ،9719!(*ء3!هعاول!ول(3)

ث!ءسأ)ء!،ول!.
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إلىالنصيحوِّل!فالنظم.الحفظطريقعن)1(الداخليةالإنسانذاكرة

إيقاعات:أي؛أوزانذات،قصيرةلغويةوحدات:أي؛أبيات

نرىالإطازهذاوفيوالاستحضار،التذكرعلىتساعدمنتظمةومسافات

وعبقريًّابلملائمًاحلًّاكانتأنهافيالعلميةالمنظوماتميزة

لعصرها)2(.

فيالنصوصحفظأواستظهاروظيفةإلىالنظرةلنايصورماوخير

منظومةففي"علي"،الصغيرلاخيههـ()-428سيناابننصيحةالعصورهذه

792منمكونةوهي"،المنطقفيالمزدوجة"القصيدةوعنوانهاسيناابن

فيهما:يقول93،04،رقمالبيتينفيلعلينصيحةيسجلبيتًا،

اللُّبِّسِنَّبَلَغْتَإذاحتَّىالقَلبِظَهْرَاجْعَلْهُ"عليُّ"فيا]93،

أهْلًا)3(الكثيرِللخيروصِرْتَعَقْلًامنةاستظهرتَماعَقَلْتَ]014

والألفياتالمنظومات

الالفرقمأنويبدوب)الالفية(،الاحيانبعضفيالمنظومةتسمَّى

بأكمله،ونظمهعلماحتواءفيوذائعةمعقولةسعةكان-تقريبيةبصورة-

)1(

)2(

)3(

)سعد:التاليالمرجعمنمأخوذانمصطلحان،والخارجيةآلدآخليةالذاكرة

آلذآكرةنظريةأو،والمعلوماتللمكتباتالعامآلإطار،آلهجرسيمحمد

.ص()57(،17-1هص،م0891،آلقاهرةجامعةمطبعة،القاهرة،آلخازجية

يخوضآلذيآلسفينةربانعلىتعودآلتيآلفائدةمدىنتصورأنويمكن

الفلكوعلومالملاحةفنونفيمنظومةٍبنصوصٍمُبرمَجًا()أوآمزودًآلبحر

لفظ،إعرآبعندالضابطةآلاسترجاعيةاللحظةكذلك..الركابإدآرةوفن

فقهيةقاعدةأو،معينلمرضدوآءتذكرأو،نحويةألفيةفيآلقاعدةبتذكر

إلخ....معينة

)والقصيدة015.ص،آلعربيةآلمنظوماتفيآلعقليةآلعلوم،شوقيجلال

(.المرجعهذافيبكاملهاموجودة
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اشتهرتفقد.)1(...الخفيةالالغازأوالفقهأوالحديثأوكالنحو

برقمتلتزملممنظومةمتونجانبإلى،المجالهذافيالالفيةتسمية

وأحيانًا)2(،الالفرقمتجاوزهرغمبالالفيةبعضهاسُميفقد،الالف

إذاأُرجُوَزةتسمَّىأنالحالةهذهفيالاغلبولكن،الالفمنأقلكان

الالف.رقمخالفت

هناكولكنواحد،علمعلىتقتصرالالفيةأنغالبًاوالملاحظ

علم)3(.منأكثرمنهاالواحدةشملتألفيات

المنظوماتببليوجرام

:النصوصبينالتاليةالعلاقاتشملالنظمأنيلاحظ

منثور:نصنظم-1

أمثلته:ومن،والغالبالسائدهووذلك

هـ(606)-الاثيرلابنوالاثر("،الحديثغريبفي"النهاية-أ

المنثور(.الاصلي)النص

)تحويلهـ(78ه)-الحنبليابننظم"،النهايةنظمفي"الكفاية-

()4(.منظوم

هـ(026)-إسحاقابنلحنين(:الطب)في("حنين"مسائل-ب

المنثور(.الاصلي)النص

)2(

)3(

)4(

157.-1151/،الظنونكشف:فيالالفياتلهذهأمثلةانظر

السابق.المرجع

إيضاح،)البابانيط098)-آلشحنةلابن،علومعشرةفيألفية:كمتالآنظر

.(1121/آلمكنون

2/9891.،آلظنونكشف
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رقيقةلابن،حنينمسائلنظم("،السائلوتُحَفُالمسائل"لُطَفُ-

()1(.منظوم)تحويلهـ(63ه)-

هـ(.142)-المقفعبنادلّّهعبدترجمة"،ودمنة"كليلة-ج

)2(البرمكيخالدبنليحيىالحكيمنوبختبنسهيلنَظَمه-

تعليمي.رجزفياللاحقيالحميدعبدبنأباننظمهكما-

المنثور(.)النصهـ(119)-للسيوطي"النُّقاية("،-د

"إتمام:فيالسيوطيشرحهعلمًا،عشرلاربعةخلاصة]وهو

النقاية"(.لقراءالدراية

"،العلومنُقايةبنَظْمالفُهُوم"روضة:المنظومالنص-

زادوقدبيت(،0015من)وهوهـ(099)-الشافعيالمصريللسنباطي

)3(.والمنطقوالقوافيوالعَروضالحسابهيعلومأربعةالسنباطي

:منظوملنص!المنظومالاختصار-2

منظومالاصلي)النصهـ(672)-مالكلابنالنحو("،في"الالفية-

بيت(.الففي

ستمائةفي)مختصرللسيوطيالالفيةمختصر"الوَفيّة(":-

بيت()4(.

:منظومنص!3-شرح

فيتشرحثم،الطلابيحفظهامكثفةمتونًاالمنظوماتكانت-

2/1668.،الظنونكشف)1(

.2/7015،الظنونكشف)2(

918.ص،العلميةالمنظومات:شوقيجلال)3(

.1152/،الظنونكشف)4(
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وغيرها،"مالكابند"ألفيةكتيرةشروحالاعمالهذهومن،مطولةكتب

رائيَّةمنظومةوهي،"العربيةالالغازفيالخفية))الدرة:أيضاالامثلةومن

ثم،"المضيئةب"الذبالةوسمَّاهامؤلفهاشرحها،اليمانيالركنلابن

")1(.الذبالة"ضوءوسمَّاهالشرحاختصر

:منظوملنص!المتعددالببليوجرام-4

سينالابن،"الطبفي"القانون:كتابأننجد،المثالهذافي

سينالابن"،الطبفي"أرجوزة:بعنوانمنظومةإلىتحولقدهـ()-428

بالاصولومدخلًا"القانون"،:لكتابهخلاصةلتكوننظمهافقدأيضًا،

)2(.أبيات0131منمكونةوهي،الطبفيالكلية

النصّي،التأليفأنواعمنبكثيرالارجوزةهذهحظيتوقد-

للاستدراكأرجوزةظهرت)فقدوالنَّظم،الشروحعليهاالتفارعوشمل

ثم،والفرنسيةوالعبريةاللاتينيةإلىوالترجماتسينا(،ابنأرجوزةعلى

الرتبةمنثم،المؤلفاتهذهعلىالثانيةالرتبةمنتفارعاتظهرت

التالي:الشكلمنيتضحكماالثالتة،

)1(

)2(

1.074/،آلظنونكشف

الطب،فيسيناابنلارجوزةرشدآبن)شرحفىِ"مقدمته"الطالبيعمار

قطر،جامعة،الدوحةرشد،ابنوشرحالارجوزةلنصِّالطالبيعمار:تحقيق

61(.-1ص،م6991
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)1(

)1(

)2(

)3(

لهلقلالهل!لقىرر*ى

!3؟لمر؟3!--
ث!؟لألما.!لآ3أبر

ض؟)م!لآ!.لآغ!كهي"

6؟ب-63ل!

-ئرلأ.ي:6لأ

اسلآ

لأ؟9-.

هـ-و
ءهق+

؟مخخ

،؟

93()شكل

الطبفيسيناابنأرجوزةببليوجرام

السابق.المرجع،الطالبيعمارانظر:-أ

عاشكما،هجريةعامًا)167(رشدوابنسيناابنوفاةبينيفصل-ب

آلاندلس.فيوآلتاني،المشرقفيالاول

2/1313.،آلظنونكشف

9،والموردع،م4،8591عالمورد،)مجلةفيمنشورةعزرونآبنأرجوزة

91(.مجلد
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؟)3لم

لابن/والأورامالحميلتفى(رموزة

ليقم52هـ)064-.الأئللسكلأفن

سيظابنللأسم!راكامليارموزة)وهي

فىوالاورامالحمياتنكرلإغناله

31(،أرموزته

/لا!نسقاينار!ورنرح

هـمن95-5اتحفيدرنمد

لألوراطضب3شرحهمصدر

لعالينو!ىكل!ب3و

خدفنا:اكنلأرحوذةشرح

عييالهتونالروش
عزرون/امنارحوزة

اهـ10-،لتشئثي

فيلأئيئيةترممة

مرات7)طبتم13ات!ن

ونسافىام6النرنمند

والاف!ة(

رث!دالنلشرحتحقيى

لصلر/لثرهزة

9لبو!حة)الطالببم



الطب(في)والأرجوزة(،الطبفي)القانونببليوجرامتحليل

هـ()-428سينالابن
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لعددا

المجمو33النفاررتبةلكتابا

)منثور(الاصليالنصهـ(428)-سينالابن،الطبفيالقانون1

أولتفارعسينالابن،الطبفيأرجوزة1

ثانٍتفارعالحفيد(رشدلابنشرح)منها:شروج01

ثانٍتفارعالارجوزةعلىللاستدراكأرجوزة1

ثانٍتفارعوفرنسية(،وعبرية،الاتينيةترجمات3

الثاني=التفارعمجموع

مؤلَّفا

ثالثتفارعالارجوزةعلىللأرجوزةشرح1

ثالثتفارعالاتينية(للارجوزةرشدابنلشرحترجمةا

ثالثتفارعالطالبي(العمّارللأرجوزةرشدابنلشرحتحقيق1

3الثالث-التفارعمجموع

مؤلّفات

والثالث=والثانيالاولالتفارعإجمالي*

الطب(فيالقانونوهوآلاصليالنصيُحتسب)ولم

18

مؤلّفًا

91النلاثة=والتفارعاتالاصليالنصإجماليكأ

مؤلّفًا



)04(شكل

هـ(428)-سينالابنكاهالطبفي"أرجوزةكرويوجرام

عام(ألفمنأكثرفيوتفارعاتهاالمنظومةلمَاثيرالزمني)المخظط

-824ْممتينالابن/الطل!فيالمّانون

الطي(فىالقلأونلكتالهنكلمهوهي)سينالابن/الطبفىأرموزة

سهناابنلأرجوز؟رفهـدابنشرع+)نظعأ)كدلأناممتدرلهـاين

(الميلادي31)القرنرش!دابئلاثرحلال!نيةترممة5طملوكى(فىلهنسيناالنارهوزةعىشرح

الصطي(الشرتس!مناابنارهوزةعلىف!رح

(م1)6رشدايهنلشرحالح!لينيهَالترثمهطلعيهـاية+موكلمى(يلايقسيناالنارجوزةعلىشرح

محمد(لإبنسينااينارحوزةعىشرء

للشاني(اصلالنالنلأرموز!فرح8ثلتوصوني)سينااينارجوزةعىنرح

ثلجيلي(سينااينارجوزةصشرح

هؤلف!(توجدلاا....000...0.000..0

فمم!(اشثليم!يناالقارجوز!عطىشرح

(6991عامناثرالطاليىلصراعليهارشتاينوصرح!ميمناالنأرثوزةلنصيّحقى

يلاحظ:و

مجالفيواستمرارهاسيناابنأرجوزةلتأثيرالزمتيالمدىأن-1

عشرةمدىعلىاستمر،والتحقيقوالترجمةوالشرحوالاستدراكالدراسة

:)أيهـ()15القرنوحتىهـ(،)5القرنفيالمتظومةتأليفمنذ،قرون

م(.6991عام

تسعةاستمرللمنظومةرشدابنشرحلتأثيرالزمتيالمدىأن-2

هـ(.15هـإلى6القرن)منقرون

بهااستدركالتيعزرونابنمنظومةلتأثيرالزمتيالمدىأن-3

هـ(.11قهـإلى6القرن)منقرونخمسةاستمرسيناابنمنظومةعلى

استمررشدابنلشرحاللاتينيةالترجمةلتأثيرالزمنيالمدىأن-4

القرنفياللاتينيالمخطوطعصرفيظهرتمدذقرونخمسةنحو

استمروقدهـ(01م/ق)16القرنمتذمرات7وظبعتهـ(،7م/ق)13

م(.18)قحتىأوروبافيرشدوابنسيناابنطبتدريس
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الثانلأالمبحث

التحويلىمنأخرىاشحال

النصنرأولإً:

بعضتُرجمتولقد،أخرىإلىلغةمنللنص!تحويلهيالترجمة

والتركيةالفارسية"مثل،أخرىلغاتإلىقديمًاالعربيةالمؤلفات

"برجستراسر"ويرى...واللاتينيةوالقبطيةوالحبشيةوالعبريةوالسريانية

لكثرةالعربيةالنصوصنقدجهةمنمهمةليستالترجماتهذهأن

دقتها)1(.وعدمأخطائها

للنصوصالاجنبيةالترجماتعلىينطبقلاالرأيهذاولكن

فُقدالتيرشد،ابنكتببعضفيحدثكمافُقدتالتيالقديمةالعربية

)2(.لاتينيةأوعبريةترجماتفيإلاتبقولم،العربيأصلها

العربيآلاصلبينالمقارنةمجالفيالباحثتهمالترجماتهذهومثل

دراسةإمكانيةإلىبالإضافة،بالفعلوجودهماحالةفيالقديمةوترجماته

حدثوقد،أخرىلغاتإلىالعربيةمنوالمصطلحالفكرةانتقالأنماط

أصلهاضاعيونانيةنصوصًاالعربيةالترجماتأنْقَذتعندمالذلكمقابل

العربية.ترجماتهاخلالمنالحديثةالحضارةوعرفتها،بعدمافياليوناني

.04ص،آلكتبونشرآلنصوصنقدأصولبرجستراسر،)1(

للدراساتالعربيةآلمؤسسة،بيروت،الفلسفةموسوعة،بدويآلرحمنعبد)2(

.1/42،م8491،والنشر
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للنصالصونيالتحويلثانيا:

(أخرىلغةحروفإلى)الئقْحَرَةُ

لغاتمتكلِّميمناهتمامًاالمخطوطةالعربيةالنصوصبعضلقيت

والنصوصالكلماتنقلالاسهلمنووجدوا،العربيةتعلموا،أخرى

مع،نطقهاإلىويستريحونيجيدونهاالتياللغةحروفإلىالعربية

مكتوبولكنةعربينصفهو،العربيةالصوتيةبالبنيةللنصالاحتفاظ

.أخرىلغةبحروف

ويسمَّى،بحرفحرفًاالنقليتموقدبالنَّقْحَرَة)1(،ذلكويسمَّى

.للحروفلصوتيالنقلا:أي؛ولكا!+)2(31أءع،زولهأذلك

وليسنطقهاحسبإجمالًاللكلمةالصوتيةالبنيةنقليتموقد

القديمةالكتاباتفيوالمقاطعالرموزنقليمكنكما،بالتفصيلحروفها

؛ول*حأ3ح3ولهأ،ءزذلكويسمَّى،وغيرهالمقطعيةوا()التصويريةالهيروغليفية

.المسموعأوللمنطوقالكتابيالنقلأوالصوتيةالكتابة:أي

لغاتحروفإلىالعربيةالنصوصنقحرةمجالفينُميّزأنويمكن

يلي:ما،أخرى

التحرُّف.أيضًاوتسمىآلحرفي(،)آلنقلكلمتيمنمنحوتةكلمةالنقحرة)1(

317(.صآلعربيآلمخطوطمصطلحاتمعجم،بنبينشوقيأحمد)انظر:

1!عء"أ-حرف+3!كا!،-عَبْر:مقطعينمنث!ولكاه+(11!ع،14)ولهكلمةوتتكون)2(

.،*كاطءكثا(طهـ.41!!47ا،حألاعكاحهمءكا!ح،311لاول!لم.3..3676:نظرا)
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العَرْبَنَة-4



يلي:مافيذلكتوضيحويمكن

:()"(ال!رْيَنَةأو):الكَرْشَنَة-1

العربيةالكلماتكتابة:وتعنيالسريانيةاللغةمنكلمةالكرشنة

سريانية.بحروف

بالحرفالمكتوبالعربيالمخطوطهوالكَرْشُوني""والمخطوط

"السَّرْيَنَة("كل!.أسميهاولذلك)1(.السرياني

ظلتولكنها،حروفهمإلىقديمةعربيةنصوصًاالسرياننقلوقد

مبناها.فيعربية

العَبْرنَة*:-2

لكثيرذلكحدثوقد،عِبْريةبحروفالعربيالنصكتابةوهي

حفظهافيسببًاوكانَّذلك،القديمةالعربيةالكتبأمهاتمن

"بالعَبْرَنَة"*.الحالةهذهوأسمي)2(.الضياعمن

:(45"!ل!أول!ثحهولول53أولا،كامأا،كا!هول):للَّيْتَئَةاأولرَّومنةا-3

)3(.اللاتينيةأوالرومانيةبالحروفالعربيةالكلماتإبرازبهاويقصد

ول:17؟!1أ!أهول:"بَنَةلعَرْا-4

بالحروفالعربيةغيروالاسماءالنصوصكتابةإلىتشيروهي

العربيةغيرلغاتلهاالتيالإسلاميةالمجتمعاتكمخطوطات،العربية

)1(

)2(

)3(

آلسَّرْيَنَةُ،وهيآلمؤلفصياغةمنهيالتيالكطماتتميزادطلامطهذهبنن

والعَرْبَنَة.،وآلعَبْرَنة

278.ص،آلعربيالمخطوطمصطلحاتمعجم،بنبينشوقيأحمد

،ء؟طكاثثأ.44!كايلا.،أح.ءه

156.ص،سابقمرجع،بنبينشوقيأحمد
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والبوسنويةوالتركيةوالاوردووالافغانيةوالفارسيةالإفريقيةكاللغات

ويسمى،العربيةبالحروفكتبتالتي،وغيرهاوالكرديةوالإندونيسية

".العربيالاسلامي"المخطوطحينئذالمخطوط

بينما،العربيالحرفاستخدامفياللغاتهذهبعضاستمرتوقد

كثيرفيالاوروبيالاستعماربتأثيراللاتينيةالحروفإلىبعضهاتحول

القديم.تراثهامنكثيرعنتنقطعجعلهامما؟الاحيانمن

التعريبمعالمفهوميختلطلاحتىالعَرْبَنَةلفظاستَخْدمتُوقد

العربية.إلىالمعانيترجمةوهو

ثقافاتمنغزيرًافيضًاالعربيةوالثقافةاللغةاستوعبتوعندما

الحروفمنكثيرتعريبمشكلةواجهت،الاخرىوالامماللغات

مثل،العربيةالهجائيةفيمقابللهايكنلم،اللغاتهذهفيوالاصوات

فنقلوافاء،إلىالعربنقلةالذي،الفارسيةفيالثقيل)ب(حرف

فرجار)1(.إلىودرجار،فهلويإلىويهلوي،فهرستإلىلهرست

السرخسيالطيببنأحمدبهاقامجريئةمحاولةنجدكما

لنقلحرفًاأربعينبلغتجديدةعربيةهجاءحروفلوضعهـ(286)-

)اللاتينية(والرومية)اليونانية(والإغريقيةوالسريانيةالفارسيةالكلمات

كانوالغرابةالاهميةبالغإبداعوهو)2(،العربيةالحروفإلىالقديمة

الهجائيةتاريخفينجهلةأنمنبدلًاوالتطويرالاهتمامإلىيحتاج

العربية.والترجمة

للمصطلحالفارسيةالجذور،والفهرستاليهرست،نبهانعرفاتكمال)1(

المكتبات)مجلة.العربيوالمغربالمشرقفيوتطورهالببليوجرافي

64(.-47ص،م9991تموزيوليو/3،ع،91س،آلعربيةوالمعلومات

)نقلًا71.ص...العلميالبحثفيالمسلمينالعلماءمناهجفرانتز،،روزنتال)2(

نيسان/إبريل،223ع،هس،الثقافةمجلةفيول"عر1()3كراوسمقالة:عن

.(41ص،م4391
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الموازيةالأدبيةالترجمةثالثًا:

إبقائهمعأخرىلغةإلى،معينةلغةفيالادبيالنصتحويلوتعني

قصة،إلىوالقصةشعر،إلىالشعرترجمةمثل،الادبيجنسهمثلفي

إلخ....مسرحيةالىوالمسرحية

اتجاهبن:فيذلكيحدث،العرببةللنصوصوبالنسبة

العربية.اللغةإلىالاجنبيالصترجمة-أ

أجنببة.لغةإلىالعربيالنصترجمة-ب

مثل:،المجالهذافيمبدعةنماذجوثمة

شعرإلىبالفارسيةشعرمنالخباملرباعياتراميأحمدترجمة-

بالعربية.

إلىشعرمنالعرببةإلىهوميروسلإلباذةالبستائيسلبمانترجمة-

بالترجمةنسمِّيهأنيمكنما،الموازيةالأدبيةالترجمةويقابل

حدثوقدمثلًا،نشرإلىالشعريترجمعندماوذلك،المخالفةالأدبية

الدفتريقامالتيهـ(،496)-للبوصبري،البردةقصمبدةفيذلكمنشيء

)1(.بالتركبةوشرحهاأبباتهابترجمةالمصري

للنص(الثقافي)التحويل:النصتبييئرابعًا:

ثقافةلظروفالاجنبيالنصتطويعالنصتبببئبمصطلحيقصد

للبيئةملائمًايصبححتى؛أخرىوبيئةمجتمعملامحهـاكسابهأخرى

المرفوضة.أوالغريبةوالملامحالعناصرتغبيربعد،الجديدة

فيالتصرفمع،أخرىإلىلغةمنالنصترجمةذلكويشمل

1336.-21335/،الظنونكشف)1(
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العربيةالترجماتفينجدمثلما،والاحداثوالاماكنالاشخاصأسماء

أسماءمنهااستبعدتعندما،وفارسيةوهنديةيونانيةلمؤلفات،القديمة

الثقافةيلائممامكانهاوحل،الوثنيةالمعتقداتوملامحالالهة

الإسلامية.

أحيانًاوبالتعريبأحيانًابالتمصيريسمىماإطارفيذلكويحدث

أدبيةنصوصترجمةعندوالشخصياتللبيئةتمصيرحدثفقد؛أخرى

العربية،إلىالفرنسيةمنمولييرمسرحيةترجمةعندحدثمثلما،كثيرة

..)1(.المصري"متلوف"إلىالفرنسي"طرطوف"شخصيةحوِّرتحيث

فيوالاحداثالاشخاصتحريك:)أيالتمصيرجهودواستمرت،إلخ

فيوالاحداثالاشخاصتحريك:)أيالتعريبوجهود(،مصريةبيئة

الحديث،العصرفيالعربيالأدبإلىالترجمةبداياتمنذ(،عربيةبيئة

حيث،تاريخيةأدبيةأعمالترجمةعنداستخدامًاأكثرالتعريبوكان

مكانهايحلماإلىالاجنبيةوالاماكنالتاريخيةالاحداثتتحول

شرقيةبيئةمنأو،عربيوتاريخبيئةمنمستمدةوأماكنأحداثمن

"بتصرف"،العربيةإلىالنصنقل:التعريبلفظيعنيوقد،عامبشكل

للنصوصوالتعريبالتمصيرتاريخحولالتفاصيلمنكثيروهناك

مقتبلفيعاصرهاالتيالادبيةللحركةالحكيمتوفيقتأريخفي،الاجنبية

..)2(

المترجمالعملإبعادفيوالتحويروالتحويلالتصرفيتسببوقد

.عثمانمحمد:آلمترجملتلميذهآلطهطاوي(""رفاعةمنبتشجيعذلككان)1(

دار،القاهرة،آلطهطاويرفاعةمعقرنربع،غبرياللوقاأنور:)آنظر

.(541-441ص،م8591،آلمعارف

،م6491ومطبعتهاالادآبمكتبة،آلقاهرةالعمر،سجن،آلحكيمتوفيق:انظر)2(

ص(.)016272(،-915)ص
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لطفيلمصطفىأدبيةأعمالفيالنقادبعضيرىكما،أصلهعن

العربية،إلىترجصتالتيالقصصبعضيتلقىكانالذي،المنفلوطي

لماجدولين،صياغتهفيذلكحدثوقدبأسلوبه)1(،فيهاويتصرف

وغيرها)2(.،التاجسبيلوفي،والفضيلة

للنصالوعائيالتحويلخامشا:

النص،فيالمتضمَّنالفنيالعملسبك"يعادعندماذلكيحدث

[لىالقصةكتحويل؛آخرفنيحثح(4ثولا)وعاءأووسيطمعيتفقلكي

إلخ)3(....فيلمإلىالمسرحيةأو،مسرحيةأوسينمانيفيلم

النصتفصحسادشا:

العربيةاللغةإلىالعاميهاللغةمنالنصتحويل:ذلكويعني

بعضصياغةتيمورمحمودأعادعندماذلكمثلحدثوقد،الفصحى

القديم،النصمنالعاميةمستبعدًاالالفاظبالفصحىفأبرزها،قصصه

الذي")4(0أخرىوقصص.أرتستعاملعلي"أبو:كتابهذلكومن

(.")ْأخرىوقصصالفنانعلي"أبو:بعنوانعامًاعشرينبعدأصدره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

دار،القاهرة8،طمصر،فيالمعاصرآلعربيآلادب،ضيفشوقي

.ص(3)922،70ص،م8391،المعارف

فيوالتصرفالتحويلمنآلاسكالهذهلمتلالأدبيآلتقييممجالهناليس

التأليفأشكالمنمكانهافيوإدراجهارصدهاهوآلهدفولكن،آلنصوص

أشكاللكلمفتوحآلادبمجالبأنالقولآلممكنمنكانوإن،النصِّي

تلائمه.التيحاجاتهوجمهوروأديبعصرولكل،وآلتصرفآلتحويل

يم!44!*6"!ء،95.أح".!5!(94!،!أأه)ول.

ص(.)163،م3491،آلسلفيةآلمطبعة،القاهرة

136(.،)اقرأ.ص()128،أم549،المعارفدآر،آلقاهرة
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النصازدواجسابعًا:

بالعامية،:صورتينفيصادرًاالنصنجدعندماذلكويتضح

بعنوانمسرحيةتيمور،محمودأصدرعندماذلكحدثوقد،والفصحى

منهمالكلوجعل13")2(،رقم"المخبأبعنوانوقصة"قنابل")1(،

فيالطبعتانوصدرت،بالفصحىوالاخرىبالعاميةإحداهما،طبعتين

واحد.زمن

للنصوالإنقرانيالتعليميالتحويلثامنًا:

معين؛قرائيلمستوىأوتعليميةلاهدافالنصإعدادذلكويشمل

تراثيةأعمالتحويلأو،المدارسلطلابالادبيةالروائحبعضكتعديل

النبوية""السيرةإعدادذلكأمثلةومن،للأطفالمبسطةأعمال!إلى

شكسبيرلاعمالعربيةوترجمات")4(،يقظانبنو"حي)3(،هشاملابن

الصغار.يلائموتصويروإخراحأسلوبفيوغيرهماوديكنز

صيءصيءصيفى

م4391مصر،مكتبةمطبعة،القاهرة،فصولثلاثةفيمصريةمسلاة:قنابل)1(

ص(.)918

ص(.)018،م9491،الهلالدار،القاهرة)2(

محمدرسوم،الإبياريإبراهيمإعداد:،ميسرةطبعة،آلنبويةآلسيرة:انظر)3(

.أم839،المصريالكتابدآر،آلقاهرة،آلتهامي

،الشرقدار،بيروت،حسينمصطفىرسومآلصبور،عبدصلاح:إعداد)4(
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الثاصالفط

النصمصاحبة

مباحث:ثلاثةوفيه

.وتفسيرهالتصشرح:الأولالمبحث

.الشروحمنأخرىأشكال:الئانيالمبحث

.والتخريجاتالتخريج:الثالثالمبحث
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الفامنالفصلى

النصمصاحبة

مصاحبتهاهوبهتتصفماأكثر،التابعالتأليفمنأنواعهناك

التابعالنصيكونوقد،ذلكغيرأوتحشيةأوشرحًا،الأصليللنص

علىتحتويالتيالشروحبعضفيكما،بأكملهالاصليللنصمصاحبًا

لاجزاءمصاحبًايكونوقد،النصعلىالكاملةالحواشيأو،النص

لشرحها..النصمنمقتطعة

:الانواعهذهلبعضدراسةيليمماوفي

.الشرح-

الحاشية.-

التعليق.-

..علىالقول-

..علىالكلام-

على..التنكيت-

الطُّرَر.-

.والتخريجاتالتخريج-

!يءلمحىصيلمحىصي

992



1الأوالمبحث

وتفسيرهالنصشرح

)2(،والبيانالتوضيحوهو،وتفسيرهالغامضكشفهو)1(الشرح

يُدرَسمصنَّفعلىالتعليقأو،والإفساحالتوسيع:الشرحويعني

)3(.مختلفةعلومنظروجهةمن

أكثروهيأيضًا.والكشفالبيانبمعنىالتفسيركلمةوتستخدم

مثلما،أخرىمجالاتفيمستخدمةولكنها)4(،القرآنلشروحاستخدامًا

(.رشد)ْلابن"،الطبيعةبعدماكتاب"تفسير:فينجد

وهوالتأويللفظأما،ومفرداتهاالالفاظفيالتفسيراستخداموأكثر

أكثروهو،والجملالمعانيبتفسيرأرتباطًافأكثر"،"الاولمنمستمد

)6(.اللفظباطنتفسيرعلىالدلالةفياستعمالًا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

2/1763.،آلطنونكشفآنظر:أيضًا.آلشرحبمعنىآلتشريحكلمةتستخدم

4.49/،آلفنوناصطلاحاتكشاف،آلفاروقيعليمحمد،التهانوي

13/188.،الإسلاميةالمعارفدآئرة،"شرح"كاراديفو،

تفسير(.كلمة)تعريف434-1/427،الظنونكشف

1.24/،آلفلسفةموسوعة،بدويالرحمنعبد

574.-2/573،السيادةومصباحالسعادةمفتاح.زادهكبريطاش-أ

تأويلأوآلمقدسالكتابلتفسيرع!!ص!*س!ك!34:استخدامبينآلفرقانظر-ب

وهبة)مجديفيالكريمآلقرآنلتفسير-،313،،+ص!*ولهح3!"،1لأوبين،الأحلام

،بيروت،وآلادبآللغةفيآلعربيةالمصطلحاتمعجم،المهندسوكامل

65(.-64صم،9791،لبنانمكتبة
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وقد"الفَسْر"كلمةأيضًا،الشرحبمعنىالمستخدمةالكلماتومن

"الفَسْر")1(.وسمَّاههـ(3ه4)-المتنبيديوانهـ(293)-جِنِّيابنشرح

والوظيفةالحاجةوالتفسير:الشرح

حوليدورالذي،التابعالتأليفأشكالأهموالتفسيرالشرحيُعد

استمرارًاوأكثرهاالتأليفعلاقاتأهممنيعدكما،محورينص

الاَن،حتىنشأتهمنذالعربيالتأليفعرفولقد.العصورعَبْروتجددًا

حاجيالببليوجرافيالعلَّامةواهتم،الشراحبهايلتزموتقاليدَأصولًا

عنها)2(.بالحديثخليفة

غيرمنبذاتهليُفهموضعهإنماكتابًاوضعمنكلأنوالمفروض

في"فالنصوص،المؤلفيخاطبهاالاقلعلىمعينةلفئةولوشرح)3(،

طريقعنالخارجيبالعالموثيقًااتصالًاتتصلمعرفيةابنية،نشأتها

")4(.المباشرةوالدلالةالارتباط

فيحتىالقراء،منمتعددةمستوياتمعالنص"تعامل"ولكن

وظروفوثقافاتومجتمعاتعصورعبر"استمراره"أوواحد،عصر

للمعرفة.متعددةومداخل،إنسانيةبتجارب"احتكاكه"أو،متعددة

1.081/،الظنونكشف-أ)1(

الفسركلمةقديمًاآلاطباءاستخدموقد،التحليلتعنيأيضًاآلفسروكلمة-ب

.آلانآلتحليلكلمةمنبدلًا

النديم:قال،""آلترجمةعلىللدلالةأحيانًاآلتفسيرلفظآستُخدموقد-ج

54(.0ص...الفهرست،النديم:)انظر.ترجمه:أي؛برمكبنيحعىوفسَّره

1/36.،"المقدمة"الظنونكشف:انظر)2(

السابق.المرجع)3(

نهاد:وتقديمترجمة،والائديولوجيةوآلتفكيكآلتفسير،كريستوفربتلر،)4(

حزيران-ننيسايونيو/-بريلأ)3ع،همج،(هرةلقاآ)،فصول،صليحة

.18ص،(م5891
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خلالمنالنصهذآمعالتعاملإلىالحاجةيبرزذلككل

،وتفسيرهلشرحه،ومختلفةومتجددةمتكررة"و"محاولات"قراءات"

الوصْوح""لحظةعنتختلفظروففيالبقاءمبرراتللنصبقيتطالما

ذهنفيسواء،الاولىنشأتهعندموجودةكانتأنها"يُفترض"التي

معينة.فئةلدىأومؤلفه

حتىولا،نصلاينهائي"تفسيرإلىالتوصلبعديتمولم

نهائيأوكليبتفسيرللخروجبعضًا،بعضهايكملتفسيراتلمجموعة

(")1(.قديمأوجديد،معينلنص

،ظهورهمنقريبزمانفيالنصتفسيرإلىالحاجةتنشأوقد

المنشودةالوظيفةفيأو،الفهممستوىفيفرقهوهنافالفاصل

التعليمية.العمليةفيوشرحهالنصمن

وفوق،زمنيفاصلبعدبموضوعهالمفسِّريلتقيأنالشائعولكن

معينةتاريخيةلحظةمنالنصعليهينتقلجسرفالشرح،تاريخيةخلفية

إلى.(..وطيفةأو،مستوىأو،ثقافةأو،مجتمعأو،بيئةأو)عصر،

)2(.أخرىتاريخيةلحظات

نأيمكنمعًا،وتفسيرهالنصيخوضهاالتيالتجربةخلالومن

النصمغزىمنقليلًاأوكثيرًاتحملعربةالشرحأوالتفسيرنتصور

قابلًاخلالهمنالنصيصبح،معرفي-زمانيمسارفي،جدواهأو

ترجمة:للتفسير،الاجتماعيةالوظيفةإهمالحول،هورستشتاينمتز،)1(

حزيران-نيسانيونيو/-)إبريل3ع،همج،(لقاهرة)آفصول،رياضمصطفى

.67()ص،(م8591

الشروحبينالزمنيةالفتراتدرآسة،قادمةلدراساتيرشحأنيمكن)2(

(الشروحكرونوجرام)أوالعلاقةلهذهالزمنيفالمخطط،آلاصليةوالنصوص

خلفياتعبرشروحهمعالنصلقاءمجالفيمهمةحقائقيبرزأنيمكن

)المؤلف(.مختلفةوسوسيولوجيةتاريخية
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الذينللقراء،المتباينةالفرديةالخبراتخلال!منللمرور-نسبيًّا-

الرسالة،تفسير[عادةفيبدورهم-القرائي""الاتصالخلال-يقومون

الغايةبذلكتتحققوقد)1(.كاملاتصالكفعلالقراءةيميزماوهو

رغم،العقليالانسجاممنيمكنماأقصىتحقيقوهيالتفسير،من

المستقبِلين)2(.لدىالفرديالتنوعمنيمكنماأقصىوجود

معيننصٍّتفسيرالىالداعيةالأسباب

فيمعيننصتفسيرإلىالداعيةالأسبابنُجْمِلأنالممكنمن

يلي:ما

للنص:الصعبةأو")3(الفوقية"اللغةتقريب-1

الموضوعلطبيعةأوقِدَمِهاأولإعجازهابذلكتتصففقد-أ

فيكافوجيزكلامفيالمعاني"دقةإلىالمؤلفللجوءأو،ذاته

زيادةإلىفيحتاج)فهمة(غيرهعلىيتعذرفربما،المطلوبعلىالدلالة

العلماءبعضشرحولذلك،الخفيةالمعانيلتظهر،العبارةفيبسط

.)4(
."تصنيفه

في،المعانيمنتطيقمماأكثرالالفاظتُحَمَّلوقد-ب

.شرحإلىتحتاجيجعلهامما،والمتونالمختصرات

عرفاتمحمدكمال:التاليآلمرجعفيالقرآئيالاتصالفعلتعريف:آنظر)1(

رسالة،بالقاهرةالعامةبالمكتباتآلكبارقرآءاتعلىميدآنيةدر]سة.نبهان

.8-7ص،م9791،المكتباتقسم،الادآبكلية،آلقاهرةجامعةماجستير،

وزآرةدمشق،القاسمالدينبدر:ترجمة،وآلادبالنقد،جان،ستاروبنسكي)2(

158.ص،م7691،القوميوالإرشادالتقافة

.1ههص،آلسابقالمرجع،ستاروبنسكي)3(

1/36.،المقدمة،آلظنونكشف)4(
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:المتجددةودلالاتهالنص!بَذْرِيَّةُ-2

شرحهخلالمن،المستقبلفيالتطوربذورعلىالنصيشتملوقد

التفسيرأوالشرجوقضيةكا!أول!1،3بَذريًّا،يجعلهماوهذا،وتفسيره

بدرجة"احتوائها"إلىمفسركليسعىالتيالنص!،بدلالةأساسًاتتعلق

،التفسيريالاستقصاءهووذلك")1(؛المعرفيإطارهداخلبأخرىأو

مسبقة""دلالةمنالنصيحتويهماتحويلإلىيهدفالذي

يرتبطُحيثول!14،34م4!حولهز4ح7حس!ش!915موسَّعةدلالةإلىع3غ3أول!أولهأ،ءس!5

")2(.والوقائعبالواقعالشارجُالقول

يتضمنفقد،مسبقةدلالاتعلىينطويالنصوصبعضأنوكما

ظلفيتتجلىالتي،المحتملةالمعانيمنبعدتنضبلمذخيرةبعضها

مغايرةظروففيمعهاالحوار"ويبدو،جديدةعصورفيجديدةرؤى

الجماليةالناحيةمنسواء")3(،الراهنةالحقبةمعيتفقمكسبًا

العملية.أو

(،المنهجيةالناحية)منضروريةمقدمات[لىالنص!"حاجة-3

الأقيِسَة"()4(:لبعض

بينالمنطقيالبناءيتكاملحتى،باضافتهالشارجيقومماوذلك

يُعطِلملماعِللًاالشارجُ"يُعطِيَأنيمكنكما،والنتائجالمقدمات

(.المؤلفُ")ْ

81.ص،آلسابقالمرجعكريستوفر،بتلر،)1(

السابق.المرجع،ستازوبنسكي)2(

915.ص،آلسابقآلمرجع،ستاروبنسكي)3(

1/36.،المقدمة،الظنونكشف)4(

السابق.آلمرجع()ة
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المختلفة:التطبيقباشكالالتشريعيالنصربط-4

عن،العلاقةإيجادفي"الوسيظ"،دورهالمتجدّدالشرحويؤدي

التطبيقخصوصيةوبين،وديمومتهالنصعموميةبين،القياسطريق

القانونيبالنصالتمسُّكتؤيدلمدارسالقانونمجالويتسع،وظرفيته

.بتجاوزهوتناديالنصتثبيتتعاديولمدارس،شرحهفيوالاجتهاد

ونسبيته،التفسيرديناميةهوالنصثباتخاصيةأمامالوحيدوالحل

علىللقضاء"أو،والواقعالنصبينالفجوةلإزالةمحاولةيمتلفهو

مغايرًا،باعتباره،النصوبينبينناالفاصلاستبقاءمع،الفهمفيالفارق

الدينية.النصوصحالةفيوخاصةفيه")1(،للتصرفمجالًاوليس

معين:نص!وبينمعينةثقافةبينالارتباطقوة-5

يدوركنصق؛الكريمبالقرآنالعربيالتأليفعلاقةفييتضحكما

وتشريعيةوبلاغيةلغوية:كثيرةمداخلمنوالمُفسِّرالشارحالتأليفحوله

إلخ....وفلسفيةوعلميةوجمالية

مجالالقرآنَّعلىتفسيرإلىالحاجةتأثيرإلىننظرأنويكفي

حيث،العربيةاللغويةالمعاجممجالوهو،العربيةالمراجعمنمحدد

،مفردةرسائلمن،التاريخيةالعربيالمعجممظاهرجميع"أنيلاحظ

وضعتكلها،عامةأومختصةومعاجمإعجاز،ودلائل،مصنفوغريب

(")2(.ومجازاتهومعانيهالقرآنلاياتتأويلًاأوتفسيرًاأمرهاأولفي

لغتهحيثمن،الفوفيالنصلخصائصتصويرأصدقذلكولعل

ومعانية.ودلالاته

158.ص،السابقالمرجع،ستاروبنسكي)1(

تونس،وحديثًا،قديمًاالعربيآلمعجمقضايامن،الحمزآويرشادمحمد)2(

92.ص،م8391،آلتربيةلعلومالقوميالمعهد
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العقيدةبخدمةمرتبطةكانتالتفسير"نشأةبأنالقوليصحوقد

حيث،الخاصةبراهينهاوالنصوصوالتاريخالكونفيترىالتي،الدينية

وحيد،لمبدأالمشتركالولاءبرباطجميعًاالكائناتبينالتفسيريربط

تسلسلطريقعنوإما،القياسشبكاتبواسطةإمابالبيِّناتويأتي

وتوالدها")1(.الوقائع

:والشرحالتفسيريحققهالذيبالاستكشافالاستمتاع-6

الفهم،إلىالشوقهذاوراءتكمن)2(،معرفيةإنسانيةدوافعفثمة

(")3(.المعنىإلىالصعود"نحووالشوق

:الشرح7-طَرْح

لها،الاصليالنصوتجاوز،القديمةالشروحبعضتقادمبمعنى

الدراسة:هذهفيعليهنطلقأنيمكنماالشروحلبعضيحدثفقد

وشروحهتفسيراتهبعضَعنهالنصُّينفُضعندما،"الشرح"طَرْحطاهرة

النصويستمر،مختلفةوإمكانياتٍورؤىعصورإلىتنتميالتيالسابقة

وخصائصه،والمحتملةالكامنةومعانيه،المسبقةبدلالاتهمحتفظًاالاصلي

معيتفقجديد،تفسيرإلىالحاجةيخلقمما؛الزمنمعالمتطورةالبَذْرية

وهو:،محتواهويتجدديتغيرثلاثي

الإنسانية.الخبرة-أ

.الجديدةالخبرةضوءفيالإدراك-ب

التفسير.عليهايَصدُدتُىالتيالجديدةوالحالاتالوقائع-ج

156.ص،آلسابقآلمرجع،ستاروبنسكي)1(

،نبهانعرفاتمحمدكمال:التاليالمرجعفيآلدوافعهذهتفصيلانظر)2(

128.-124صآلكبار،قرآءآتعلىميدآنيةدرآسة

161.،914ص،آلسابقآلمرجع،ستاروبنسكي)3(
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"النص"بينوكامنًامستمرًّاصراعًاهناكبأنالقوليصحوقد

ما،شرجلصالحينتهيحينماالصراعهذاوبأن،شرحهو"محاولات"

كنصذخيرتهواستنفاد،واستخداميتهالنصحيويةانتهاء:يعنيفانه

قيمتهانتهاءنقولولا،جديدةشارحةلنصوصومحرِّكمولِّدأصلي

العلمية.

لتجاوُزتبدأالتأليففيجديدةعلاقاتظهور:ذلكيعنيوقد

وهي:،الشرح

أصليًّانصًّا،النصشروجأحديصبححيث:"الشرح"شرح-أ

.جديدةتأليفدورةمنهتبدأ

شرحًايتجاوز،الاصليالنصعلىجديدشرحيظهرأو-ب

وعيوبه.مزاياهمنيستفيدأوسابقًا،

النص!حفيالمختلفةوالمعالجاتالأساليب

المشروحالنصلنوعتبعًا،الشرحفيهاينطلقمتعددةاَفاقهناك

.الشارحولاهداف

يتحركأنيمكنالتيالمختلفةوالابعادالاساليبنجملأنويمكن

يلي:مافيآخر،عنشرحبهاويتميزالشَّارِحُالتأليففيها

وشرحها:الفكرةتأويل-1

وسوسيولوجيتهاالتاريخيةبوضعيتهاالإمكانبقدرربطهامع

إطارفي،للنصالاصليةالمقاصدإلىالوصولولمحاولة.المعرفية

بحيث،للنصالاصليالمغزىإلىللصعودمحاولةفي،مقننمنهجي

النص.الىالواقعيُشَدُّ
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:الفكرةمعالعلاقةتوسيع-2

إلخ،...والمجتمعوالحياةالكونبمتغيراتربطهاخلالمن

مع،للنصلهاحصرلاعلاقاتوإيجاد،جديدةووضعيةبلحظةووصلها

الواقع،أرضإلىالنصيُشَدُّبحيث،الخارجيوالعالمالمعرفةمجالات

عكسوذلك،المنفعةأوالانتشار،أو،الفهممنمستوىهوالذي

السابق.الاتجاه

لكيوإنضاجها،الفكرةمعالمتجددةالعلاقةإيجاديتمأنويمكن

التاليةالأبعادإضافةطريقعن،الجديدةوالمتغيراتالظروفتلائم

إليها:

لتكراروالإحصائي،والإعرابي،)الاشتقاقياللغويالبعد21/

(.للمعنىمؤشرًايعدمما،النصفيمعينةتعبيراتأوكلمات

البلاعى.البُعد22/

الديني.البُعد2/3

المؤصِّل-النصلنشأةالمصاحِب)الظرفياقاريخيالبُعد24/

عليهاتصدُقلاأوتصدُقالتيالتاريخيةالوقائعأو..للمغزى

.(...الفكرة

قَالَبتجاوز-الكلىالمغزىعن)البحثالفلسفيالبُعد2/5

.(...النصروحإلىالنص

وقائعأو،ملموسةبظواهرالربط)أوجهالتطببقيالبُعد2/6

.(محددة

الفضاءفيحديثةباكتشافاتالربط)أوجهالعلميالبُعد2/7

إلخ(....الاحياءأو

الائعادمنمجموعةخلال)منالمتعددالموسوعيالبُعد..2/8

(.السابقة
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الخاصة:وآفاقهالمفسِّرنظروجهةمنالفكرةتأويل-3

إسقاطأو")1(،النصرموزعلىالمعنى"إضفاء:ذلكيعنيوقد

لكي،والإضافةالإضفاءيتسعوقد.النصعلىمعينةرؤيةأومفهوم

إلىبدورهيحتاججديدنصإلى،تفسيريةقراءةكونهمنالشرحيحول

آخرشكلًاويصبحكتفسير،وظيفتهويتجاوزالتفسيريتطرفوقدتفسير،

والجموحبالجرأةتتسممغامرةيصبحعندما،التأليفأشكالمن

معحتىكثيرةنصوصمعذلكحدثوقد،النصعنوالابتعاد

الدينية.النصوص

التفسير"أن:(أدبيةنظروجهة)منأولولأ!،423شتاينميتزويرى

النص،نظروجهةيطابقأو،"النص"مقصدبناءإعادةعلىيقومحينما

"خارجزاويةمنإلايتحققأنللتفسيريمكنلاوأنهبجديد،يأتيلا

المعنىإضفاءهي،نظرهفيالتفسيريالفعلعناصرفأهم..."النص

المفسرقيامفيلا،معينةزاويةمنالمعنىتشكيلأو،النصرموزعلى

")2(.المعانيبإيضاح

بإجابةللخروجمحاولةفي،الئص""مساءلة:التفسيريعنيوقد

مرجعيبإطارالنصربطيتم"التفسير"ذلكخلالومن،أسئلةعلى

")3(.النصنطاقخارجيوجد!3آسعولآه!حول!عصعآسعع

جانبًاالنصَّيُكسبوقد،النصخارجماموقعمنيأتيفالتفسير

إلخ)4(.ً...ثوريًّاأوفلسفيًّا

ولكنها،الادبمجالفيشيِّقةًمغامرةالرؤيةهذهأنالواضحومن

آ.8ص،آلسابقالمرجع،هورستشتاينمتز،)1(

السابق.آلمرجع)2(

آلسابق.آلمرجع)3(

.148ص،آلسابقالمرجع،ستاروبنسكي)4(
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التشريعيأوالدينيالنصمعيتعاملعندماالتفسيروظيفةمعكثيرًاتتفقلا

سببمما،العقلضلالاتأو،والمغالاةالجموحأوالتعصبعنبعيدًا

.الإنسانتاريخفيمدمرةكوارث

مجال!منتختلفوالتفسيرالشرحمناهجأنإلىنشيرأنوينبغي

ولكنوالتقييد،المرونةبينمتدرجةأبعادًاوتأخذآخر،إلىمعرفي

الغالبفي"يتخذوالتشريعيةالدينيةالنصوصتفسيريحكمالذيالسياق

والمفاهيمبالنُّظمتتقيد،محددةأهدافًاتخدم،محددةإجراءاتشكل

موقعبيننفرقأنينبغيولذلكالتفسير")1(؛يخدمهاالتيوالتقاليد

له.كنِدٍّأوللنص!،كمستخدِموموقعة،للنصكخادمالتفسير

والشرحالتفسيرفيالعلميالجهدطبيعة

وقد،وفنعلمإلىإتقانهيحتاجعلميعملالتفسيرأوالشرح

معالجاتخلالمن،غايتهإلىللوصولمفسرأوشارحكلاجتهد

للتفسير.السابقةالعناصرضوءفيذلكويتضح،متعددةومداخل

عملياتمنالقدماءشروحتتضمنهماإلىالإشاراتمنكتيروهناك

يمكنبن(،)!خليفةوحاجي)!(القنوجيإشاراتومن،مساعدةجانبية

القنوجي،لافكار!()علامة)تشيرالتاليةالمساعدةالعملياتتحليل

(:خليفةلحاجيإير()وعلامة

شملوقد)-:-ة،(،"والتدقيق"التحقيقويشمل"البحث")مجي(،-1

وصلعلىالحرصمثلًا،الحديثنصوصشرحمجالفيذلك

81.ص،السابقآلمرجعكريستوفر،،بتلر)1(

.1/122،آلعلومأبجد،آلقنوجي:انظر)م!(

الكشافشرح)في9147-1،5642/1478/،الظنونكشفانظر:)!3(

.(للزمخشري
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الاحاديث،إسنادفي،المفقودةالحلقاتتكملة:أي؛المعلقةالاحاديث

إعرابها)1(.وضبطالالفاظغريبوشرح

والردود")"+*-(.والمسائلو"المحاكمة")!("الاعتراض-2

)كا!(.المشروحالاصلأجملهماتفصيل-3

)!(.المشروحالاصلوأهملهنقصهماوتكميل")!!(،"الزيادة-4

ضم:يعنيالمجالهذافيوالتلفيق)!ك!-(،والتلفيقالتوفيق-5

)2(.ببعضبعضهاوإلحاقالاشياء

والتصنيف.للتأليفاللغويالمعنىمنقريبالمعنىوهذا

.)*(الترتيب-6

التغيير)بي(.-7

)الفقيهرشدابنكتابالتعدد:لهذاصورةتحويالتيالامثلةومن

مسائلفيوالتعليلوالتوجيةوالشرحوالتحصيلالبيانههـ(:02)-الجد(

.المُسْتَخْرَجَة)3(

فيواحدبُعدعلىيقتصرشرحًانجدأناليسيرمنوليس

الامثلةإيجادخلال)منتمثيليأو،موضوعيأو،لغوي،المعالجة

(.للمعنىالمختلفةالعلاقاتوتوضيحوالمسائل

كشف)آنظر:.آلبخاريصحيحعلىالشروحمنالملاحظاتهذهآستخلصت)1(

.(1/255لظنونا

.1/122،لعلومابجدأ،آلقنوجي:نظرآ)-*(

الكشافشرح)في9147-1/5642/1478،،الظنونكشفانظر:)*-ء(

.(للزمخشري

منظور،)ابنبالخياطةشقيةضم:أي؛الثوبلفقهوآلتلفيقفيوالاصل)2(

لفق(.:مادة،آلعربلسان

مج.15،م8491،الإسلاميالغربدار،بيروت،حجيمحمد:تحقيق)3(
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"التأليفعليهنطلقأنيمكنجديد،تأليفوالشرحفالتفسير

عليهايطلقدائرةفييتحركأنهخصائصهأددتىومن،"التفسيري

يلي:مافيذلكتوضيحويمكنالتفسير،دائرة"ستاروبنسكي"

التفسيردائرة

المسبقةالدلالةأوالفكرةمنينطلق)المفسِّر(الشارحأنصحإذا

وقائعمنعليهتَصْدُقمايغطيلكي،المشروحبالنصالواردة"الكلمة"أو

...حالاتأوعلاقاتأومفاهيمأو

،الموضوعأوالكلمةمنتنطلق"دائرةالتفسيربأنالقولفيمكن

شمولهافيتلامسهماكلتستوعبأنبعدبدايتها،إلىتعودلكي

ص!ح3حاحالتفسير)1(بدائرةذلكتسميةويمكن،وانسجامها

التفسير.فيالإنسائيالجهدالدائرةمساحةوتستوعبص!"،أولحولولش!ول3أ4!ول

يلي:مافيللتفسير)محاولات(دوائرعدةتُمثَّلأنويمكن

محدودةتفسيردلإيرة1()

متوسطةتئسيردثرة)2(

موسعةتفسيردثرة)3(

التفسيردوالرفيالتخطيةمدى

والثقافةالتخصصمن)الشارح(المفسرنصيباختلفوكلما

مفسركليتجهحيث،ضاقتأوالتفسيردائرةاتسعتكلما،والموهبة

دمشق،،آلقاسمالدينبدر:ترجمة،والادبالنقد،جان،ستَاروبنسكي)1(

158.-156ص،أم869،آلقوميوالإرشادالثقافةوزآرة
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الغوية/دينية/والمعرفةالخبرةمنمتعددةمجالاتيلامسمدارفي

.(..موسوعية/تطبيقية/علمية/جمالية/نفسية/اجتماعية/تاريخية/فلسفية

التفسيرفيالعلميالجهدأبعادبعضعزلنظريًّاالممكنومن

يلي:مافي،منفصلةخصائصهاوتوضيح،والشرح

والتفسير:الشرحفيالمنهجيالبعد-1

فيراسخةوالقانونَّمناهجالإسلاميالفقهمجالاتفيتأصَّلت

عنهيصدرالذيالتأليفدورفيالمفسرمنهجويؤثر)1(.النصوصتفسير

.فائدةمنيحققهأو،للنصخدمةمنيؤديهماومدى

المفسربينمحمودنجيبزكييميزالمنهجيالإطارهذاوفي

وبين،الالفاظمنالمعانيوتفجيراللغويالشرحعلىيقتصرالذي،فقط

)2(.منهجيإطارفيالمعانييستخرجالذيالمفكر،المفسر

:الشرحفيالنقديالبعد-2

لكتابشرحهفيسيدهابنفعلكماأحيانًا،بالنقدالشرحيمتزج

الحلولأوالإجاباتبعضانتقدإذ،السِّكِّيتلابن:المنطقإصلاج

)3(.والصرفيةاللغويةللمسائل

دراسة:آلإسلاميالفقهفيالنصوصتفسير،صالحأديبمحمد-أ:انظر)1(

مج.2،د.ت،آلإسلاميآلمكتب)دمشق(2،ط،مقارنة

،جدة..مقارنةدرآسة:آلجنائيهَالنصوصتفسيرآلعوا،سليممحمد-ب

ص(.)017،م8191،والتوزيعللنشرعكاظ

الوطنيآلحرسمجلة،العقاد"أشبةأننيأطن"لامحمودنجيبزكي)2(

43.ص،م8591أيارمايو/()الرياض

حسن:ترجمة،وآلارهحياتة:المرسيسيدهآبن،كابانيلاسدآريو،رودريجث)3(

72.ص،م0891للنشر،التونسيةآلدآر،تونس،الوزاكلي
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فيوردمانقدعلىالشرحمجالىفيالتأليفيالجهديقتصرولم

التنبيهالشروحبعضتضمَّنتبل،فحسبالشارحيتناولهالذيالاصل

الشروحبعضفيحدثكما،نفسهللنصسابقةشروحأخطاءعلى

هـ()1(.256)-"البخاري"صحيحعلىالكثيرة

:الشرحفيالشاملوالتناولالجزنيالتناول-3

تكونفقد،المشروحةبالمعانيعلاقتهمدىفيالشرحيختلف

التالية:المستوياتفييلاحظكما،موسعةاومحدودةالشرحدورة

ارتباطإلىيلتفتفلا،الالفاظعلىالشرحيقتصرقد-1

)3(.للنصطاهريًّاتفسيرًاالشرحهذاويُعَد)2(،ببعضبعضهاالكلمات

فيالظاهرةبالمعانيالمتكاملةللإحاطةالشرحيتعمَّققد-2

النص.

عنليبحث،النصظاهرالتأويلأوالتفسيريتخطَّىوقد-3

تفسيراتهم.بعضفي)4(الصوفيةفعلكما،الباطنةالمعاني

النص!:علىالتعليق-4

فينجدكما،النصعلىوالتعليقالشرحبينوثيقةعلاقةهناك

التالية:الامثلة

555.-1541/،آلظنونكشف)1(

94.ص،سابقمرجعبرجستراسر،)2(

43.ص،آلسابقالمرجعمحمود،نجيبزكي)3(

أمثلةويذكر،بتوسعالتفسيرخليفةحاجي)يعرف1432/،الظنونكشف)4(

436(.-1/427الظنونكشفآنظر:آلتفاسير.لانوآع
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)-حو

-(07

دبأ

)1(

)2(

)3(

)4(

أرسطو،مؤلفاتعلىهـ(933)-الفارابيوتعليقاتشروح-1

)1(.التعليقجهةعلىلارسطو"الطبيعي"السماعكتابشرح-

".المقولات"كتاب-

".الشارح"القول-

."أنالوطيقا"-

."طوبيقا(")2(-

لبطليموساولص!!!+1ا"3"أَلمَجِسْطِي("كتابعلىالفارابيتعليق-2

والجغرافيا(.الفلك)فيم()3(015الي

الجصَّاصشرحمعهـ(261)-للخصَّاف"،القاضي"أدب-3

علىمعلقًا،الجصاصألقاهامحاضراتشكلفيالشرحوردفقد

للجصاص)4(.تلميذوسجلها،القاضي

بالشروحالاشتغالاشكال

يلي:ماالمجالهذافييلاحظ

بأنفسهم.أعمالهمبشرحالمؤلفينبعضاهتمام-1

ترجمة:؛لارسطوطاليس،)الطبيعةفي"مقدمته")محقق(،بدويالرحمنعبد

1/17(.،م8491،للكتابالعامةالمصريةالهيئة،القاهرة،حنينبنإسحاق

،عكاظشركة،جدة،للفارابيالفاضلةالمدينة.وافيالواحدعبدعلي

02.-91ص،م8491

السابق.المرجع

...الجصاصوشرحالقاضي)أدبفي"مقدمته(")محقق(،زيادةفرحات

13(.ص،م7891،الامريكيةالجامعة،القاهرة
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وصورة،مختصرةصورةفيالواحدالكتابيصدربعضهموكان

)1(.مطولةمشروحةأخرى

لها)2(.شروحًاالمختصرةالمتونمؤلفيبعضأعدكما

معين.مؤلفمؤلفاتشرحفي،معينشارحتخصص-2

إلى،المختلفةأرسطولمؤلفاتالكبيرالشارحرشدابنويعتبر

)3(.الخاصالإبداعيتأليفهجانب

مؤلفين.لعدةكتببشرحالمؤلفينبعضاهتمام-3

ودقةاطلاعه"بسعةتمكَّنالذيهـ(،751)-الكاشانيهؤلاءومن

شرحمن،والتنظيموالتبويبوالتعبيروالتنظيرللفلسفةوتعشقهوتذوقهفهمه

والعباراتالقضايافهموتيسير،الاَخرينومؤلفاتآراءهـايضاحوتفسير

لاصطلاحاتمعجمتأليفمنالمقدرةهذهومكَّنته.لمعاصريةالصوفية

")4(.الصوفية

لمؤلفالمنسوبةغيرالشروحبعضإلى"برجستراسر"يشير-4

فائدةلاوبعضها،شتىمصادرمنالنسخكتابجمعهابلمحدد،

.)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.874ص،لتوليدوا،2آ6-632ص،لتدريجا:نظرا

282.ص،آلسيوطينموذجآنظر:

المجلة،آلإنسانيةآلمعرفةتاريخفيرشدابنمكانة،اليافيالكريمعبد

وآلعلوم(،والثقافةللتربيةآلعربية)آلمنظمة.العاليالتعليملبحوثالعربية

69.ص،م8491حزيرانيونيو/،1ع

الصوفية،)آصطلاحاتفي"مقدمته(")محقق(،جعفركمالمحمدانظر:

3ص،م8191،للكتابآلعامةالمصريةالهيئة،القاهرةهـ(،751)-للكاشاني

ص(.)6702(-

94.ص،السابقآلمرجعبرجستراسر،
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والتفسيرالشرحمجالإت

فيالظواهرأندرمنولعلها،الكريمالقرآنتفسيرظاهرةجانبإلى

دونعلميمجالعلىيقتصرلمالشرحأننلاحظ،الإنسانيالفكر

المجالاتفيوتابعةأصليةنصوصعلىالشروحنجدفنحن،غيره

التالية:

الحديث.-

الفقة.-

النبوية.السيرة-

امتدادًا،بالشروحاحتفاءالمجالاتأكثريزال)ولا:القانون-

(.المجالهذافيالعربيالتأليفلتقاليدوتطويرًا

والنحو.اللغة-

)1(.الطبيعة-

)2(.الطب-

ومجاميعالشعراء،دواوينذلك)ويشملوالشعر،البلاغة-

(.كالحماسة

كتابعلىشرحوجدوقدنادر،فيهالشرح)ولكن:التاريخ-

شرحهـ(،427)-"العتبينصرأبيتاريخعلىالوهبي"الفتح:هوتاريخي

أهـ()3(.172أ-المنيني

وهو.الطبيعةفيوهولارسطو،آلطبيعيآلسماعلكتابرشدابنشرح:مثل)1(

العربية.آلترجمةعنالمنقولةآللاتينيةآلترجمةفيوموجود،العربيةفيمفقود

1.24/،آلفلسفة!وسوعة،بدويالرحمنعبد:انظر

2/1668(.الظنون)كشف.آلطبفيحنينمسائلشرح:مثل)2(

44.ص،آلعربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل:آلطناحيمحمدمحمود)3(

317



المشروحوالنصالشارحالقولبينالربططرق

الشارحالقولبينللعلاقةأشكالعدةالقديمةالشروحعَرَفَت

منه،أجزاءأو،كلهالنصالشرحتناولسواء،المشروحةوالنصوص

التالية:الطرقتمييزيمكنالمجالهذاوفي

)1(:أقول-قال:بطريقةالشرحعنالنص!تمييزأولًا:

علىالحرصفييتمثلكانالغالبالاتجاهأنالواضحمن

(،أقول-)قالبالشرحذلكفيطريقةوأهم،وشرحهالنصبينالتمييز

البدايةتكونمرةكلوفي،بالشرحآلنصأجزاءالشارحيتناولحيث

وتأتي(الاصليالنصمؤلفقال:)أي.(..)قولهأو)قمال(،بكلمة

بكلمةالشارحيتدخلثم،الاصليالنصمنكلمةأوفقرةبعدها

الصورةبهذهالسياقويستمر،الكلمةاوللفقرةشرحهويذكر)أقول(،

وشروحها.الأصليالنصمنأجزاءبينالتتابعيتمحيث

مميزةوشروحهاالاصليةبالنصوصمحتفظةالطريقةهذهظلتوقد

فكانلارسطو،شروحهبعضفيرشد"ابنذلكإلىتنبهوقد.واضحة

أرسطو(")2(.كلامعنتمامًاكلامهتمييزعلىحريصًا

بعلاماتالنص!تمييزمحاولةمع)3(،بالمتنالممزوجالشرحثانيًا:

:ألوانأو

المخطوطاتبعضوفي،بالشرحالمتنعبارةفيهتمتزحالنوعوهذا

)م(،بحرفيميزأو،فوقهخطبوضعالاصليالمتنيميزقدالاصلية

.1/37/21182،،المقدمة،الظنونكشفآنظر:)1(

1/25.،الفلسفةموسوعة،بدويالرحمنعبد)2(

1/37.،المقدمة،الظنونكشف)3(
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مثلالقولبإشاراتالتمييزالشارحيلتزمولا)ش(،بحرفالشرحويميز

باللونالأصليآلنصيكتبوقد.نحوهأو.(..قوله،أقول،)قال

مافيالكتاباستنساخعندولكن)1(،المخطوطاتبعضفيالاحمر

ويمثل،والشرحالمتنفيندمج،المميزةالعلاماتالنسَّاخونيهملقدبعد،

.والشرحالنصبينالفصلومحاولةالكتابتحقيقعندصعوبةذلك

بتسلسله:الالتزامعدممعالمتنمنأجزاءشرحثالثًا:

النص،منمواضعشرحهوالمقصوديكون،الحالةهذهوفي

إلىيحتاجمايذكربل،بالمتنالفقراتبتسلسلهناالشارحيلتزمولا

إليناتوصللاالطريقةوهذه.(...)قولهكلمةقبلهويضع،شرحه

المتنكتابةشهدالمخطوطاتبعضولكن،المشروحةالاصليةالنصوص

)2(.الهامشفيمستقلًّابكامله

الشروح(فيالتاليف)علاقات:الشروحببليوجرام

الكتبعينةواقعمن،للشروحالببليوجرافيةالعلاقاتوصفيمكن

التالي:النحوعلى

:للشروحالاشعاعيالببليوجرامأولًا:

كثيرًاأنويلاحظ،كثيرةبشروجالمهمةالاعمالبعضتحظى

كالمثالين،إشعاعيبشكلالاصليالنصمنمباشرةيتفرعالشروحمن

التاليين:

مصطلحفيالمختصرشرحفيالفِكَرْخلاصة:بعنوانمخطوطةذلكومثال)1(

الإسلامية،سعودبنمحمدالإمام)جامعةهـ(.999)-للمنششوريآلاثر،أهل

937(.ص،1مج3،ج،المصورةالمخطوطاتفهرست

1/37.،المقدمة،الظنونكشف:انظر)2(
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1(:)نموذج

لبا:حشرو

محىالقاضي

أبيمذهب

ضه/

للخصاف

هـ-261الحتفي

2

3

6

7

8

9

رر362ألهندوانيشرح

73ْالجصاصشرح!

!384كريالقتئرح"

4ْ-1ْ6لحلْوائيشرح-

!146يالشضشرح-

384ْالسرخمميفمرح-

5483زادهَخواهرشرح-

635ْمازةابنشرح-
-92ْ!الألزجنديشرح-

-8ْ1ء؟الخجنديصهـشرح

)41(رقمشكل

()1(وشروحههـ(261)-للخصاف،،القاضي"أدب)ببليوجرام

للخصاف،"القاضي"أدبعلىالشروحكرونوجرامعلىملاحظات

هـ(:261)-

يلي:كماللشروحالزمنيالتوزبعأنالسابقالشكلمنيلاحظ

.الهجريالثالثالقرنفي:الاصليالنصظهور-

أتهحر!.الرابعالكرنفي؟شرحلن

(المجموع).ثهبر!2تخدسات!قفيضروح:ه شروح01!.الهجريثسالسالعًرنفي:شرحك

!.اته!ري9لتاسع!نفيواصد:شرح

47.-1/46،الظنونكشف)1(
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)2(:نموفي

)42(رقمشكل

وشروحه(هـ(293)-جِئيلابنالنحو،،"فياللُّمَع)ببليوجرام

شارحًا)1(.25شارحيهعددبلغ:ملحوظة

:بالشروح)2(والتدريجالتوليدعلاقةثانيًا:

بل،بأنفسهممؤلفاتهمبعضعلىالشرحبتوليدالمؤلفينبعضقام

مختصربينما،نفسمةللنص!متدرجةشروحبعمل-أيضًا-قاموا

معًا:والتدريجالتوليدتشملالتيالأمثلةومن.ومطول

)1(

)2(

)3(

)*((?(

)43(شكل

.الشروحمجالفيوتدريجتوليدعلاقة)!*(.الشروحمجالفيتوليدعلاقة)*(

هـ(616)-آلنحويللعكبري،اللمع)شرحفي"مقدمته")محقق(فارسفائز-أ

1.544/،الظنودنكشف-ب(.ة1/46-2

263.ص،النصوصوتدزيج،478ص،النصمنآلتوليدآنظر:

1/573.،آلظنونكشف
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:الشروحفيالتدريجمستوياتثالثًا:

،الشروحمستوياتتدريجعلىللدلالةمعينةتسمياتاستخدمت

مثل:

الكبير.،البسيط،المبسوطأو،المطولالشرح-

الوسيط.أو،المتوسطالشرح-

المختصر.الشرح-

يلي:ماالمتدرجةالشروحنماذجومن

(:الشروحتدريج)فيط645)-الشَّلَوْبينينموفي-أ

منهاكلعلىوأطلقواحد،لنصمتدرجةشروحثلانةبتأليفقام

يلي)1(:،كمامختلفةتسمية

صلي(الاًالنص)

)المشروح(

الجُزوليةالمقدهة

في

النحوطلجُزُولي

هـ06-7البربري

التوطئةالصغيِرالشرح

علىشروحئلائة

للشَّ!وْبينيالمقدمة/

هـ64-ْشبيليآلاٍ

الكبيرالشرح

متوسصل()شرج

()2(المقدمةلقوانينتوطئة)أو

441(شكل

،القاهرة،للشلوبيني،)آلتوطئةفي"مقدمته(")محقق(:المطوعأحمديوسف)1(

301(.-201ص،م8191،د.ن

1/805.،آلظنونكشف)2(
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(:الشروحتدريج)فيهـ(297)-التفتازانينموذج-ب

"تلخيص:لكتاب،مطولوالثانيمختصر،أحدهما:شرحانله

.(1هـ()973)-للقزويني"لمفتاحا

)45،شكل

(:الشروحتدريج)فيهـ()2(944)-المعريالعلاءابينموفي-ج

!

"يلزملامالزومشرح)للمعري/اللزومراحة

)46(شكل

رشد:ابننموذج-د

بين.م(،ق322)-أرسطوعلىهـ(595)-رشدابنشروحتدرَّجت

الاصغر)3(.والشرح،الاوسطوالشرحالاكبر،الشرح

)1(

)2(

)3(

1.474/،الظنونكشف

2/1548.،الظنونكشف

188.ص،13مج،الإسلاميةالمعارفدائرة)شرح(.:مادة،كارآديفو،
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التابعالتاليفبانواعالشروحعلاقة

التأليفأشكالبينوالتتابعالاطرادبظاهرةالعربيالتأليفيتميز

كما،كثيرةلشروحأوللشرحمادةيكونأنيمكنفالتلخيص،التابع

الاسكالهذهمنواحدًانجدماونادرًاللتلخيص!،مادةالشرحيكون

ذلك:أسبلةومنجديد،تابعتأليفأوتفارعفيالمعالجةعلىيستعصي

التلخيص!:-شرح1

هذهشرحفيالتوسعثم،للحفظمتونفيالعلمتلخيصكان

والعربي.الإسلاميوالتأليفالتعليمفيأساسيينمحورينيمثلان،المتون

المنظوماتطاهرةمثلًا،النحوفيالعربيالتأليفعرفوقد

متنمثل،المتونباسمعُرفتوقدحفظها،يسهلالتيوالمحختصرات

وتستبعد("،الجوهريةوالمسائلالقواعد"تضموهي،مالكلابنالالفية

موجزفيالقواعدمنكثرماوتضم،والفروعوالجزئياتالخلافمواطن

إلىسريعًاالحاجةونشأت،الفهمعسيرةغامضةفأصبحت،الكلام

")1(.شرحهإلىنفسهالمتنمؤلفلجأوربماعليها،والتعليقشرحها

:والشروحالتلخيصربينالعلاقةأمئلةومن*

)47(شكل

آلعربية:اللغةعلمفيالبدريةاللمحة)شرحفي")مقدمته)محقق(،نهرهادي)1(

6(.1/،م7791،آلمستنصريةالجامعةبغداد،هـ(،761)-آلانصاريهشاملابن

1635.-21634/،الظنونكشف)2(
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الشروح،المجالهذافيوتعقيدًاخصوبةالأمثلةا"كثرأنكما*

)1(.مالكابنالفيةعلى

:الشرحوبسط،الشرحتلخيص-2

الشرحبسطثم،الشرحتلخيصنجد،التلخيصشرحمقابلوفي

(.المبسوطالشرحاو،الشرحتطول)او

/والمتوسط/المطول:الكاملالتدريجالاحيانبعضفينجد

.الشروحتدريجفيرأيناكما.والمختصر

:والشرحالتلخيصمنالمتعاقبةالدوراتأمئلةومن*

كماوتحليلهوالبيانَّ("،المعانيفيالمفتاحتلخيصشرح"مختصر

يلي:

هـ((.297)-التفتازائيبه)قاممختصر-

!

أيضا(.اللتفتازانيلشرح-

!

هـ((.)-973الفزوينيبه)فاملتلخيص-

!

إلخ...،هـ()2()-626للسكاكيلعلومامفتاجكتاب)هو-لتلخيص!

الشرح:3-شرح

معينةتعليميةظروفأوعصرإلىينتميالذيالشرحيتحولأحيانًا

ويمثله.الشرحشرحفينشأجديد،توضيحإلىتحتاح،صسبة"رلسالة"إلى

التالي:الشكل

.155-1151/،آلظنونكشف)1(

1،474/2.1762/،الظنونكشف)2(
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الأصلىالنص

الشرحشرح

الشرجشرجنموذج481(شكل

الأصلي:النصمنجزءشرح-4

فينجدكما،الأصليالنصمنمعينجزءعلىالشرحيقتصرقد

التالية:الأمثلة

هـ(،)-538اللزمخشري(الكَشَّاف"خُطْبةلحلالخُشاف"قُطْبَة-أ

)1(.الكشافكتابلخطبةص(817)-الفيروزآباديشرح

:بعنوانكتابتهأعادالاحداثبعضفيالكتابهذاتلفوبعدما-

")2(.الكشافخُطبةمنالرِّشاف"نُغْبَة

الإماملشرحالادبيةالمقدمةشرح:عاشوربنالطاهرمحمد-ب

هـ()3(.231)-تماملابي،الحماسةديوانعلىالمرزوقي

للقسمشرح)وهوهـ(071)-الشيرازيشرح"،المفتاح"مفتاح-ج

هـ(()4(.626)-للسكاكي،"العلوم"مفتاحمنالتالث

)1(

)2(

)3(

)4(

صيءحصيوصيء

)المؤلف(.الخُشافمزيج:تعني؛الخُشافوقُطبة،20148/،الظنونكشف

الطيب.الشرابهي:وآلرشاف،الجُرعة:هيوآلنغبة.السابقالمرجع

)المؤلف(

ص(.)145،م7891،للكتابآلعربيةالدآر،تونس

2/1763.،الظنونكشف
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الثانل!المبحث

الشروحمنأخرىأشكال

التقرير(-الطُّزَة-اندت-علىالكلام-علىالقول-التعليق-)الحاشية

بد:

التأليفمجالفيوالخصوبةالاهميةشديدةالشرحوظيفةتبدو

والتأويلوالتفسيرللشرحواحدبشكلالعلماءيكتفولم،النصِّي

لنفسهاواتخذت،المجالهذافيالتأليفأشكالتعددتبل،والتعليق

والكلام،علىوالقول،والتعليق،والحاشية،الشرح:مثل،تسميات

لتقرير.وا،والطُّرَّة،لتنكيتوا،على

هذهمننوعكلخصائصتحديدمحاولةرغمبأنهالقولوأستطيع

بعضفييبدوالامرفإن،المصطلحاتهذهمنمصطلحكلأو،الانواع

والفروقالخصائصتتضحأخرىأحيانوفي،التداخلشديدالاحيان

بينها.مافيوالاهداف

،الشارحالتأليفمنالاشكالهذهتفاصيلفيالخوضوقبل

الاستخدامفيضيفشوفينموذجأُسمِّيهماإلىنتعرفأنبنايحسن

.للنصوصالمتكامل

التقليديةالأزهريةالدراسةفيتجربتهالجليلالعالمهذاروىفقد

أشكالمنوالاستفادةالقراءةفي،العشرينالقرنبداياتفي،القديمة

النصوهو(""المتنيقرأكانأنهإلىبالتحديدوأشار،الشروحمنمتعددة

"الشرج("،فيالمتنشرحيقرأثم،العلوممنعلمفيالمحددالدراسي
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شرحًايجدثم،الحاشيةفيالشرحهذاومناقشةشرحإلىيلجأثم

التقرير.فيللحاشيةومناقشة

فقد،الدراسةمنالطريقةهذهفيومشقةتعقيدمننلحظهماورغم

معالتعاملفيالخصبةالمراحلهذهمنبالاستفادةضيفشوقيأشاد

هذهخلالوالمناقشةالشرحفيواَفاقورؤىجدلياتخلالمنالنص

)1(.المتسلسلةالمراحل

:للنصوصالمتكاملالاستخدامفيضيفشوفينمو،قي

في:وبُنقشالمتن!يُشرح

في:ويُنافَشيُشرحالشرح

ني:ي!ناتشلشرح
الحاشية

ري

)94(شكل

والحاشيةالشرحمنلكلوالادوارالوظائفوتسلسلوضوحورغم

علىمصطلحكلفيالتدقيقأنإلا،ضيفشوقينموذجفيوالتقرير

يُظهركماأحيانًا،بينهاالادواروتبادلالتداخلمنقدرًالنايُظهر،حدة

لمالاَخروبعضها،العربيالتاليفمنمبكرودتفيظهربعضهاأنلنا

السابعوحتىالقرنَّالخامسمنذإلااستخدامهويتسعمعالمهتتحدد

الهجريين.

بالتفصيل:نوعلكلنعرضيليماوفي

66.ص،م8191،المعارفدآر،القاهرة،معي،ضيفشوقي)1(
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جمالحواا

تاريخفيعددًاالتابعةالمؤلفاتأشكالأكثرالحواشيتكونقد

يكتبونعندماالناسمنكثيربهيقومتلقائيعملهيبل،العربيالتأليف

.الصفحاتبهوامشالمقروءالنصمنأجزاءعلىملاحظات

خدمةفيدورلها،التابعةالمؤلفاتمنكنوعالحواشيولكن

به.العلماءلأحدماعلاقةٍوتسجيلالنص

،الشروحووظائفالحواشيوظائفبينشديدتداخلوهناك

تكونوقد...الشرحمننوعًاتتضمنالحاشيةأن.ول.+عأس!!ثافايْرويرى

والشرحالحاشيةبينالفرقيرىوهو.النسنشرحعلىشرحاالحاشية

كلماتبضعالحاشيةتتضمنبينما،كلهالنصيتضمنالشرحأنفي

)1(.المتنمن

صحيحة،والحاشيةالشرحبين"فايْر"يذكرهاالتيالتداخلوعلاقة

كماكلهالنصتتضمنحواشٍفهناك،دقيقةغيربينهماالتفرقةولكن

بعد.سنرى

يلي:مافيأنَّتنحصريمكنبينهماالتمايزوأوجه

كلَّهالنصَّشملتإذاوحتى،الاصلفيجزئيعملالحاشية-1

بالنص.أوبالشرحالمرتبطةالتعليقاتمنمركببمجموعأشبهفهي

للمُحَشِّي،وتعليقاتٍلانطباعاتٍومتسعمرنالحاشيةنطاق-2

.الشرجنطاقفيتدخللاقد

فإذا،الشرجعلىالشرحمنتاليةًمرحلةًتمثلأنيمكنالحاشية-3

وتوضيحاتلتعليقاتإلامجالهناكيبقىلا،مالنصكاملشرحوُجد

.الشرحعلىحاشيةشكلفيتكون،الشرحمنوأجزاءلمسائل

252.ص7،مج،آلإسلاميةالمعارفدائرة"حاشية".هـ..تفايْر،)1(
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التكوينيةومراحلهاالتأليفعملياتتسلسلإلىنظرناوإذا

بذورعلىتحتويكانت،الاحيانبعضفيالحواشيأننجد،التطورية

أساسعلىمؤلفوهابدأهاشروحفهناك،الاساسيةوخمائرهالشرح

بالنص،المعانيلجملةكاملشرحإلىتطورتثم،والتعليقالتحشية

التالي:المثالفيذلكحدثوقد

هـ(..47)-حصادقأبيلابن،الطبفيهـ(026)-حنينمسائلشرح

معانيهمنللعويصأجمعأن"فرأيت:...المؤلفيقولحيث

فيالكلامأسردأنرأيتثم،الحواشيعلىالتعليقطريقعلىشرحًا

المستبصرلهيرتاحمابهألحقأنرأيتذلكوبعدسردًا،آلمعانيجملة

")1(.ففعلتالطبفي

المتعددةالمعانيعرضيَحْسُنُوضوحًا،الصورةتزدادولكي*

بالصفحة،وفراغكهامشلهاالماديبالمعنىسواء،الحاشيةلمصطلح

وهي:تسجيلها،يتموأفكاركمعلوماتلهاالتأليفيبالمعنىأو

الهامش:بمعنىالحاشية-1

يمكنحيث،الصفحة)ب()على(،)في(،يوجدالذيالفراغ:أي

واحدًاللتعليقاتالصفحاتهوآمشاستخداموكان،الملاحظاتكتابة

)2(.بالعلمالمشتغلينعاداتمن

الهامشية:الملحوظةبمعنيالحاشية-2

الملحوظةأو(،النصبجوارالصفحةهامشفيتكتب)التي

فيالإجمالوجهعلىمستخدمةغيرتبدوالمعنىبهذاوهيعمومًا،

2/1668.،الظنونكشف)1(

ول30ص!ول،كاها3،1."+ء3أطلأء)).+"س!ل!ث!حلاس!ا95ءس!4أء131،0!ثحاس!4.كاكالا.سأص!أك!3محة(2)

ه"ص!33.*ء*ع4.لأاس!4ص!ث!،ك!.له.كا8629،3.103،9791.3111.
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التأليفأمام()1(،)11الهجريالخامسالقرنقبلالكتبعناوين

السابعالقرننهايةفيالعربيالتأليففيطهرفقدللحاشيةالمستقل

)2(.الهجري

مستقل:كتأليفالحاشية-3

طويلةمؤلفاتأحيانًاوتكون،مستقلةمؤلفاتعناوينفيوتستخدم

مؤلفونعالجهاموضوعاتعلى)3301!()3(التعليقوتتضمز!،مابدرجة

.سابقون

المتن:معالمندمجةالحاشية-4

الصفحاتذيولفيالتحشيةالمخطوطاتعصريعرفلم

وهيا!ولأ!ع!ول3!أهولالجانبيةالهوامشعلىالتحشيةعرفبلولأههآس!،35

.المخطوطيقرأمنيُدَوّنهاتعليقات

المتنداخليرغبونهاالتيالحواشيالمؤلفينبعضأدمج"وقد

)2(

)3(

.01صه،المخطوطمصطلحاتمعجم:بنبينشوقيأحمد

فيالمختصرالتفسيرأو)المهميشة(،الهامشملاحظةأيضًا:)3301!(وتعني

)41!!الا1انظر:.غامضةعبارةأولكلمة،المتنسطوربينأو،الهامش

.،؟ث!كاثثأ(..ءهس!3910،4!

والحاشيةالتهميشةمعنىعلىتدلُّوالتي،نفسةبالمرجعآلوآردةالالفاظومن

يلي:ما،والتعليقة

1-س!811513ولولأ.!205.لمَعليقةا-لتهميشةا

2-3ءي1*ولأًّ.س!،303115!.لتهميشةا

3--،!ىاًّ.!14،ي!ع.203تلتهميشاا

4-ول0،151،!،5،1،1!91.لشرحا-لتحشيةا-لتهميشا

5-.ص!"ه*.352!شيةلحاا-لتعليقةا-لتهميشةا

6-1اس!3اه.31!أ.205!بكلمةالمعلّقأوآلمُحشّيإلىويُشار
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عندماهـ(063)-آلاليرابنفعلمثلما،النساخيتركهالاحتىألفوهالذي

معرفةفيالغابة)أُسْدُكتابهفيالمصادرعلىالدالةالاختصاراتأدمج

استطرادأوتفسيرمنإضافتهيرونماأدمجواكما5(.1/،الصحابة

/مهم/حاشية/بيان/تعليق)تنبيه/فائدة:بقولهمالمتنعنوميزوه،تعليلأو

هذهتكونوربما(،شريفمبحث،/مبحثلطيفةإشارة/ذكرههاهنايتعين

")1(.العلويينأقوالإلىإشارةالاخيرة

النصعلىتعلقالتيالحواشيمنالتاليةالأنواعتمييزويمكن*

تشرحه:او

:الاكتمالعدمأوالاكتمالحيثمنأولًا:

ذلك:ويشمل

بأكمله)2(،النصتشرحأو،علىتعلقالتي،التامةالحواشي-1

مثل:،مجلداتعدةيحتلوبعضها

"،التأويلوأسرارالتنزيلأنوار"علىهـ(519)-القوجويحاشية

سبيلعلىكتبها،مجلدات8فيوهيهـ(.685)-البيضاويللقاضي

التفسير(.في)وهي)3(والبيانالإيضاح

)4(.النصمنأجزاءعلىتعلقالتي.التامةغيرالحواشي-2

المكانَّ:حيثمنثانيًا:

ذلك:ويشمل

.الصفحاتهامشعلى،للنصالمجاورةالحواشي-1

النص.سطوربينالمندمجةالحواشي-2

.111-901ص،العلميالبحثفيالمسلمينآلعلماءمناهج:ف،روزنتال)1(

091.-1/188،آلظنونكشف)2(

السابق.المرجع)3(

آلسابق.آلمرجع)4(
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بعضوفي،مستقلكتابفيتدوَّنالتي،المستقلةالحواشي-3

فيتدونثم،وأطرافهالكتبهوامشمنتجريدهايتم"كانالاحيان

ذلك:أمئلةومن")1(.مستقلكتاب

آغاالمحقققلمبهاجادوتقييداتتعليقات":الظنونكشف"ذيل

)2(.الطهرانيبزرك

أشكالعلى،العربيةللكتبالمبكرةالطبعاتبعضاحتوتوقد

الكتب،بعضفيالهامشيةوالحواشي،النصمعالمندمجةالحواشيمن

القرنفيهـ(،)-428سينالابنالشفاء""موسوعةمنالإيرانيةالطبعةمثل

م()3(.)91

الحواشيوظائف

يستخدمسوف،حاشيةلكلمةذكرتالتيالمتعددةالمعانيبينمن

التأليفيبالمعنى،المعالجةمنالتاليالجزءفي)حاشية(مصطلح

تامةالتحشيةكانتسواء،النصعلىالشرحأوالتعليق:أي؛للحاشية

مستقلة.أوبالهامشأومندمجةكانتأو،تامةغيرأو

التأليفمننوعالحواشيبأنالقوليمكن،سبقماضوءوعلى

يتناولأكثر،أوالثانيالتفارعريّبةمنللتابعتابعأو،أصليلنصالتابع

بعضوتعليقاتوتدخلاتاستجاباتويسجل،النصمنجزئيات

)1(

)2(

)3(

1/623.،آلسابقالمرجع

ورتبهاالخرسانالموسويواستخرجها،آلظنونكشفمنبنسختهمدونةوكانت

انظر:."آلعارفين"هديةكتابنهايةفيكملحقونشرت،إليهاوأضافوهذبها

المصنفين،وآثارالمؤلفينأسماء:العارفينهدية.آلبغداديإسماعتل،آلباباني

4(.-3ص"،آلظنونكشف"ذيلبعنوآن:)آلملحق،2مج

-)القاهرة(،الكتابعالمالشفاء،لموسوعةببليوجرافيةدراسة،قنوآتيجورج

4.ص،م8491آذار-الثاني/كانونمارس-يناير،1ع
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وتؤدي،النصفيويحققونويدققونيقرأونكانواالذينالدارسين

فيتتحولكانتوإنبكاتبها،خاصةوظائفعدةالاصلفيالحواشي

أهمها:ومن،للاخرينيظهروتأليفٍعامةمنفعةإلىبعدما

"()1(:بالنصغامضوبيانَّشيء"إيضاح-1

لغوية،تراكيبأولكلماتالجزئيالتوضيحمجردمنذلكويتدرح

إلى،الإسلاميالعالملغاتمنأخرىبلغاتأوالعربيةباللغةسواء

تحشيةبتعقبهبأكملهالنصشرحأو،النصمنأجزاءوتفسيرشرح

وتعليقًا.

")2(:النصعلىالدقيقةوالمباحثالفائقة"التحقيقات-2

العلماءأمامواسعًاالمجالكان،الإسلاميةالثقافةوحدةإطارففي

مترادفاتأوأصولوبينبينهاويربطواالنصجزئياتيحققوالكي

وغيرها،وتراجميةوتاريخيةدينيةمسائليحققواولكي،لغويةأضدادأو

بهوردلماوضبطًا،مختلفةزوايامنللنصدراسةذلكويبدو

.معلوماتمن

فيإضافيةوقراءاتمعلوماتأو،بالنصناقصةأشياءإضافق-3

مختصر(")3(:شيء"تطويلأو،نفسهالمجال

بهيقومأو،منهالانتهاءبعدنفسهالنصمؤلفبذلكيقوموقد

لهاليسمادةلتدوينيستخدمالهامشكانالاحيانبعضوفي.آخرون

الاقتباساتأوالعامةالملاحظاتمثل،النصمنفقرةبأيةمباشرةعلاقة

مفقودةالعلاقةوكأنظاهرةفيالامريبدووقد.والتفسيراتالشروحأو

تومضبأفكارتوحيأنالقراءةطبيعةمنولكن،والنصالملاحظةبين

191.،1/188،الظنونكشف)1(

آلسابق.آلمرجع)2(

ول30ص!ول،"!ا،09503س!ة"كار962.(3)
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الارتباطسربعدمافيندريولابتسجيلها،فيسرع،القارئذهنفي

المُحشِّي.ذهنفيوالنصالفكرةبين

الإشارةأو،الأصليةبمصادرهاالنصفيالأفكاربعضربط-4

نفسه.المجالفيإضافيةمراجعإلى

وإبرارها.النصمنفوائداستخراج-5

المؤلفانتقادأوالأخطاء،وتصويبالنصعلىالاستدراك-6

منتقديه.علىوالردعنهالدفاعأو،عليهوالرد

غيرأخرىظروففييمكنالعناصرهذهبعضبأنالقولويمكن

والتذييلالشرحمثل،التابعالتأليفمننوعًايشكلأن،التحشية

أجلمنجهودًاتمثل،التحشيةظروففي،ولكنها،وغيرهاوالاستدراك

يتمالغالبفيذلككانوإن،عديدةنواجمنوضبطهالنصتحقيق

إطارفييتمولا،وتتداخلالعناصرفيهتتعدد،تراكميةجزئيةبطريقة

النص،علىالاستدراكأوالتذييلأو،الشرجأو،للتحقيقمتكاملمنهج

الكاملة.المؤلفاتمنتكونعندماالانواعهذهفينرىكما

مراحل"تمثل،والتعليقالتحشيةمنالجهودهذةبعضأنكما

أمامالاستاذجانبمنونقدهوتوضيحهعليهالمُحشَّىالنصتدريسمن

طلابة")1(.

فقد،التحشيةبخصوصتوجيهًاالعربيالتأليفأدبياتوتشمل

فيالهامشيةالملاحظةاستخدامإمكانيةإلىهـ(733)-جسماعةابنأشار

مسائلإضافةأوالنصإفسادعدمبشرطالفرد،يملكهالذيالكتاب

)2(.المحتوىعلىغريبة

)1(

)2(

!30".،1ء.-503،1!ط،ول

علىتنبيهمثلآلكتاببذلكالمتعلقةالمهمةالفوائدإلايكتب"ألاويشترط

=تذكرة،جماعةابن:انظرذلك".نحوأوخطأأورمزأواحرَآزأوإشكال
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"الحاشية"دالصرادفةالأخرىالمصطلحات

إلىتشيرومصطلحاتكلماتالعربيالتأليففياستخدمت

الببليوجرافي،يعرفهاأنالمهمومن،منهاتقتربأوالحاشيةوظائف

و)القول)التعليق(،:منهاونذكر،بالتأليفعلاقتهازاويةمنوخاصة

تفصيلها:يليماوفيو)النكت(.على(،و)الكلامعلى(،

:)1(التعليق:أولًا

تعاليق(،تعليقات،)تعليقةمشتقاتهوبعضالتعليقمصطلحاستخدم

معين،كتابمنجزءشرحأوالتحشيةبمعنىأحيانًاالعربيالتأليففي

وردتكما،حواشٍشكلفيالمخطوطاتهوامشعلىتعليقاتووردت

مثل:،مستقلةورسائلمؤلفاتشكلفي

المنذريسعدلابن"،والترهيبالترغيبعلى"تعليقة-

هـ()2(.009)-الناجيتأليفهـ(،6ه6)-

المدخلفيهـ()-933)الفارابي(نصرأبيكتابعلىتعاليق-

ةهـ()3(.33)-باجهابنتأليف،إيساغوجيمنوالفصول

"العبارة"كتابومنأرمينياس"،"باريكتابفيتعليقات-

ههـ()4(.33)-باجهابنتأليفهـ(،933)-)الفارابي(نصرلائي

آلمعارفدائرةآَباد،حيدر،وآلمتعلمآلعالمآدآبفيوآلمتكلمالسامع

.191-091صهـ،1353،آلعتمانية

والكتابالشرح:متل،أخرىكثيرةمعانٍفيالتعليقمصطلحاستخدم)1(

عندالأماليوبمعنىالنحو،فيالدوليالأسودأبيتعليقة:)مثلالمستقل

)آلمؤلف((.كتابمنمنقولجزءولتسمية،الشافعيةعلماء

181.ص،آلمستطرفةآلرسالة،الكتاني)2(

1.12/،الفلسفةموسوعة،بدويالرحمنعبد)3(

.م7691،للكتابآلعامةالمصريةآلهيئة،القاهرة،سالمسليم:تحقيق)4(
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مواضعبعضعلىتعليقاتعدةهـ()1()-6701خليفةحاجيويذكر

أوائلعلىهـ(009)-التوقاتيتعليقةومنهاهـ(،2ه6)-البخاريصحيحمن

نصفمنقريبإلىوتصلهـ(969)-السروريوتعليقة،البخاري

.البخاري

)2(.حاشيةعليهاأُلِّفتتعليقةوهناك-

مثل:؛القانونيالتأليفمجالفييستخدمالتعليقمصطلحيزالولا

.)3(00م(1)559لسنة)803(رقمالإداريالحجزقانونعلىالتعليق-

على:القولثانيًا:

استخدامه:أمئلةومن

طاليسلارسطو،والفساد""الكونكتاببعضعلىقول-

هـ()4(.533)-باجهلابن.م(،ق322)-

على:الكلام:ثالئًا

استخدامه:أمثلةومن

م(،102)-حلجالينوس"الادوية"،كتابمنشيءعلىكلام

(.هـ()533ْ)-باجهلابن

علىو)الكلامكذا(،على)القول:لفْظَيئاستخداميكونوربما

الحالاتمنبمزيدالعينةتسعفلمحيث،باجهابنعلىقاصرًاكذا(

احرين.لمؤلفين

1.554/،الظنونكشف)1(

1.424/،الظنونكشف)2(

.م8691،آلثقافةدار،آلقاهرة،هرجةمجديمصطفى)3(

السابق.آلمرجع،بدويآلرحمنعبد)4(

17(.-16ص،آلإلهيةباجهآبن)رسائلفي"مقدمتة")محقق(،فخريماجد)5(
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:)1)لتّنكْيتا:بعًاار

يمثلأحيانًاوكان،القديمالعربيالتأليفمنلونًاالتنكيتكان

معوظيفتهفييتشابهوأحيانًا)2(،معينموضوعفيمستقلّاتأليفًا

رسالةأوكتابفيولكنه)3(،معيننصعلىتعليقًاويُكتب،التحشية

ذلك:ومن،مستقلة

حجرلابنهـ(،)-643"الصلاحابنكتابعلى"النُّكَت-1

عنودفاعوفوائد،،تعليقاتعلى)ويشتملهـ(852)-العسقلاني

اللغويةالامورلبعضوشرح،عليهواعتراض،ومناقشته،المؤلف

()4(.ومفيدةواسعةواستطراداتوبحوثفوائدوإضافة،وآلاصطلاحية

العسقلانيحجرلابن("،الاطرافعلىالظِّراف"النكت-2

هـ(.852)-

بمعرفةالاشراف"تحفةعلىحجرابنتعليقات)ويشمل

(.هـ()742ْ)-للمِزِّي،"الاظراف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدقيقةالمسألةوسُمِّيتفكر،وإمعاننظربدقةأخرجتدقيقةمسألةهيآلنكتة

مخالفةأوآلرأيفيموآفقةإماوهياستنباطها،فيآلخواطرلتأثير،نكتةً

في"مقدمته")محقق(،عميرهاديبنربيعآنظر:.الاصليآلكتابلمؤلف

هـ(،852)-العسقلانيحجرابن)تنكيت(الصلاحآبنكتاب!ى)آلنكت

56(.-155/،م8491،آلإسلاميةالجامعة،آلمنورةالمدينة

آلشيرازيإسحاقلابي،الجدلعلمفيالنكت:كتابذلكأمثلةومن

2/7791(.آلظنونكشف)انظر:هـ(.476)-

معخليفةحاجييذكره،معيننصعلىكتعليقالتنكيتوجودحالةفي

التابعةوآلمؤلفاتالحوآشيمعفعلكما،يتبعهآلذيالاصليآلكتاب

.الاخرى

سابق.مرجع،آلعسقلانيحجروابن،21162/،آلظنونكثف

آلدين،شرفالصمدعبد:وتعليقبتصحيح،آلاسرافتحفةمعنشر-أ

مج.13،م8291آلقيوميةآلدآر،بمباي
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مجموعةعلىتعليقًايتمالتنكيتكان،الاحيانبعضوفي-3

"الطرفو"نزهة"والشافيةو"الكافية("الالفيةعلى"النكت:مثل،نصوص

هـ()1(.119)-للسيوطيالنحو(،فن)في"الذهبو"شذور

وجمعوالمنهاجالمختصرعلىاللوامعالنكت:أيضًاوله-4

.)2(الجوامع

الطُّرَر::خامسًا

علىالطرروتكتب،بالصفحةالموجودالهامش:تعنيالطرة

حُكمفيأحيانًاالطرروتُعتبروحواشيها،المقروءةالكتبهوامش

مجلدات:أي)3(؟عديدةحواشيتكونجمعتوإذا،المؤلفات

مستقلة.

ير:لتقرا:سادسًا

معاصرًااستخدامهويبدو،الشرحبوظيفةالتقريرمصطلحيرتبط

شارحةمرحلةاعتبرهقدضيفد.شوقيأنورغم،الحاشيةلمصطلح

أنه:أي؛النصعلىشرحبمعنىمباشرةجاءأنهإلا،للحاشية

المثالينفيذلكونجد،النصعلىالاولالتفارعمستوىفي

التاليين:

المرجع:انظر.""للنكتكترجمة3(ولص!199أولس!ول1)3مصطلحالمحققيضع-ب

(.بالإنجليزيةالعنوانصفحة)فيآلسابق

2/7791.،الظنونكشف)1(

2/7791.،الظنونكشف)2(

السّنَّةكتبلبيانالمستطرفة)آلرسالةفي"مقدمته("،الكتانيالمنتصرمحمد)3(

.36(ص...للكتاني،المشرفة
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ميال)1(

284ْالحتفياليزدويللإمام/الاًصول

..والفاظهرموزهوحفيتالطماءعىفهمهاستصى)

)1(

-666ْالضريرمحمد!لن/مختصرهَلغيقةعيه

":غوانهشرحمنهاشروحوعيه))

687ْلليهالرلي/البزلو!اصولشرحفىالدهرير

البزدوي()نموذجالشروحمنكنوعائتقرير05()شكل

مئد)2(
)2(

((بغوانممزوماشرحًايثميذهشرحه))

(ال!مامابن)نموذجالشروحمنكنوعالتقرير51()شكل

.113-1112/،الظنونكشف)1(

والتجويد،والإصلاحوآلتقويمآلضبطهووالتحرير1/358،،الظنونكشف)2(

مصطلحاتمعجم..بنببن)أحمدوآلتنمبقوالتزيبنالتحسبنهو:والتحببر

06(.صآلمخطوط

034

168ْ-الهماملابن/الحنفيالفقهاصولفيالتحرير

(يجارالٍايهالح)

التحرير/شرحفيوالتحبيراللَقرير

78ْ-الحاجامترلابن



الحواشيببليوجرام

بهوامشللنصمجاوربعضها،تابعةمؤلفاتالحواشي-1

.مجلداتعدةإلىيصلقدمستقلوبعضها،الكتاب

فيالنصوصمنمجموعة)النكت(الحواشيبعضشملت-2

واحد.مجلد

تشغيلتمحيثلها،تابعةبمؤلفاتالحواشيبعضحظيت3-

يلي:كماذاتهالحاشيةنص

ممل::الحاشيةمنالانتخاب-أ

وأسرارالتنزيل"أنوارعلىهـ(9ه1)-القوجويحاشيةمنمنتخب+

؟)1(.الفضولبعضانتخبهاهـ(68هأ-البيضاويللقاضيآلتأويل"

مستويينالمؤلفينبعضأخرجفقد:الحواشينصوصتدريج-ب

جمععندمااللّّهصبغةالشيخفعلكماوآحد.نصعلىالحواشيمن

كتابعلىصغرىوحاشيةكبرىحاشيةوألفحاشيةعشرةثمانيمن

هـ(،296)-للبيضاويالتفسير(،)في"التأويلوأسرارالتنزيل"أنوار

)2(.نفسهالنصعلىهـ(969)-السروريفعلوكذلك

الهمدانيألَّفهاوصغير(ووسط)كبيرمستوياتثلاثةوهناك-

تأليفأنهالواضحومن")3(،الخلاففي"التعليقة:بعنوانهـ(006)-

عليه.سابقلنصتابعًاوليسمستقل

ص!ءصيء!ي!ى

1/188.،الظنونكشف)1(

1/918.،الظنونكشف)2(

1.424/،آلظنونكشف)3(
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الفالثالمبحث

والتخريجاتالتخريج

هذااستخدموقد،للتوثيقالمعلوماتمصادرإبانة:معناهالتخريج

يليمافيويشار،والادبالحديثمجالَيفيمتعددةأوجهفيالمصطلح

.للنصوصالتابعالتأليفمجالفيوأبعادهمفاهيمهاهمإلى

القرآنَّالكريم:مجالفيأولًا:

قرآنيةآيةوُجدتفإذا،مصادرهاإلىردهاالنصوصبتخريجيقصد

بها)1(.الايةورقمبهاوردتالتيالسورةذكرت

الحديث:علممجالفيثانيًا:

فيالناقصةالحلقاتوتكملةوالتوثيقالتحقيق:بالتخريجيقصد

الحديثفيهوردالذيالمصدروذكر)2(،الشريفةالنبويةالاحاديثإسناد

)1(

)2(

927.ص،آلعربيالمخطوط،آلحلوجيآلستازعبد

أحاديثَهفيُخرِّجالحديثكتبمنكتابًاآلمصنفيتناولأنبالتخريجيقصد

فيالعُلُوتحقيقأجلمن،آلكتابصاحبطريقغيرمنمختلفةبأسانيد

مصادرالمخرِّجويتعقب.سنَدهايُرضيهلاأحاديثيُسقطوربماآلإسناد،

آلمعلقة؛آلحلقاتيكملكما،وجودهاأماكنوأهمأصولهاويذكرآلاحاديث

(.التعليقتغليقذلكعلى)ويطلقالإسنادسلسلةفيآلناقصة:أي

انظر:

=اللغويالدرسعلىوأثرهالحديثمصطلح،الرآجحيعليآلدينشرف-أ
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مؤلفاتظهرتطريقهوعنالمصادر،أوالمصدربهذاوجودهومكان

ترتبطتابعةمؤلفاتوهي،والمستخرجات،بالتخريجاتتسمَّى

ملحقةخليفةحاجيويذكرهاأحاديثُها،خُرِّجَتالتيالاصليةبالنصوص

:المؤلفاتمنالنوعهذاأمثلةومن،تتبعهاالتيبالاصول

الإحياء"،أحاديثتخاريجمنفاتمافيالاحياء"تحفة-

هـ()1(.987)-قطلوبغالابن

(،الهدايةلاحاديث)تخريج"الهدايةلاحاديثالراية"نصب-

للزيلعي)2(.

)3(.خزيمةلابن،التوحيد"علىالاصفهانينعيمأبي"مستخرَج-

صاحبةيستخرجهكتابعلىأحيانًا)المستخرَج(اسميطلقكما

مثل:،للتذكِرةمخصوصةكتبمن

أحوالمنو"المستطرف،للتذكِرة"الناسكتبمن"المستخرج

هـ()4(.047)-مَنْدهلابن،"للمعرفةالناس

الاحاديث،تخريجيتضمنالذيالمستخرجبينالتفرقةوينبغي

وهو،أخرىكتبمنمجمَّعةمختارةنصوصًايتضمنالذيوالمستخرج

.الكتابهذافيالنصوصاختيارمبحثفيعولجما

273.-027ص،م8391،العربيةآلنهضةدار،بيروت،آلعربعند-

.191-18هص،آلمستطرفةآلرسالة،الكتاني-ب

فيالمعلقةالاسانيدفيهغَلَّقآلتعليق()تغليقكتابالعسقلانيحجرولابن-ج

552(.1/آلظنون)كشف.للبخارىِآلصحيحالجامع

1.24/،الظنونكشف)1(

188.ص،آلمستطرفةالرسالة،الكتاني)2(

31.ص،السابقآلمرجع)3(

السابق.المرجع)4(
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:الأدبمجالفيثالثا:

الشعراء،بعضدواوينتحقيقعندالتخريجمصطلجاستخدم

علىالمراججفيالشعردورانمدىالمحققيحددالتخريجخلالومن

نسبتهأو،تحريفأوتغييرمنروايتَهيعتورماومدىالعصور،مختلف

فيالحديثعلمبمناهجالمنهجهذاتأثرهناويلاحظ)1(.صاحبهلغير

رواتها.إلىونسبتهاالنصوصتحقيق

المنتشرةالاشعاراستخراجبمعنىالتخريجمصطلحاستخدمكما

ديوانفيوجمعها،مصادرهاذكرمع،متعددةمصادرفيمعينلشاعر

التاريخ.فيمرةلاوليظهرللشاعر

صيءصيءصيفى

،آلقاهرة،العبديالمُمقِّب)ديوآنفي"مقدمته")محقق(،الصيرفيكاملحسن)1(

3(.أص،م7191،العربيةالمخطوطاتمعهد
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القاس!الفصلى

النصىومحاورةخدمة

مباحث:ثمانيةوفيه

النص.علىالاستدراك:الأولالمبحث

النص.علىالتذييل:الثانيالمبحث

النص.علىالبناء:الثالثالمبحث

.النصوصإدماج:الرابعالمبحث

.النصوصومعاركردود:الخامسالمبحث

وتطبيقاته.النصمسائل:السادسالمبحث

النص.مفاتيح:السابعالمبحث

النص.استخراج:الثامنالمبحث
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التاس!الفصلى

ومحاورتهالنصخدمة

يغيرهاأوبنيتهيخترقولا،النصإلىينفذلاالتأليفمنالنوعهذا

التأليفمنأنواعًايتضمنولكنه،الاشكال!منشكلبأييتخلَّلهاأو

يردأوآخر،بنصيدمجهأوعليهيبنيأويكملهفقد،النصيوازيالذي

للنص،والتطبيقوالاستيعابالتدريبمنمزيدفييساهمأوعليه

ويستخرجهعنهينقبأو،مختلفةومداخلكشافاتبواسطةإليهيوصلأو

والأشكالالعلاقاتعلىيشتملوهوجديد،منمستقلًّاكيانًاويمنحه

التالية:

النص.علىالاستدراك-1

النص!.علىالتذييل-2

النص!.علىالبناء-3

.النصوصإدماج-4

ومعاركه.الثصوصردود-5

وتطبيقاته.النص!مسائل-6

النص.مفاتيح-7

النص.استخراج-8

صيء!يءصي!ى
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الأ14المبحث

النصعلىالاستدراك

لكي،معينبنصيرتبطالذيالتأليفمننوعًاالمستدركاتتمثل

)1(.يعيبهأوينقصهماويتداركويلاحقهيتابعه

المسلمينالعلماءاهتمامنتيجةالمستدركمصطلحنشأوقد

علومفيبدايتهفكانت،الامهاتالنصوصأو،الاساسيةبالنصوص

علىاستدراكًا،اللغةمجالفيالتأليفإلىالمصطلحانتقلثم،الحديث

)2(.اللغةفيالاوائلوكتبالامهاتالمصادر

كماتلخيصها،أثناءالتفسيركتببعضعلىالاستدراكوردكما

فيهلخصفقد،"التنزيل"أنواركتابهفيهـ(296)-البيضاويفعل

)3(.واستدركوحرر،المعتزلةأفكارعنهوأزالللزمخشري"الكشاف"

واللغة.الحديثغيرأخرىمجالاتفيالاستَدراكيلاحظأنويمكن

أهموبلورةالمستدركمصطلحتحديدالدراسةهذهوتحاول

المشتركةالفرعيةالملامحوعزلمحددًا،تعريفًاتُكسبةالتيالخصائص

التأليف.منأخرىوأنواعالمستدركبين

)انظر:"درك(".:للمصدرآللغويآلمعنىصميممنآلمعانيهذهكل)1(

)درك((.:مادة،آلعربلسانمنظور،آبن

عنداللغويالدرسعلىوأثرهالحديثمصطلح،آلرآجحيعليآلدينشرف)2(

.026،262ص،م8391،النهضةدار،بيروت،العرب

2.1481/،الظنونكشف)3(
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التذييلمعأحيانًايتداخلالقديمالعربيالتأليففيفالاستدراك

التذييلمصطلحاستخدمالاحيانبعضوفي.ووظائفهأبعادهبعضفي

هما:،النصمعالتعاملفيبُعدينعلىللدلالة،الصلةأوالتكملةأو

النص.أخطاءعلىالاستدراك*

النص.إلىالإضافة*

الأصليالنصمجالتصوَّرناإذاالاستدراكحدودتمثيلويمكن

وبذلك)ب(.النقطةعندوينتهي)أ(النقطةمنيبدأباعتباره،نفسه

)أ(،بيننفسهالمجالفييتحرك،المثاليبمعناهالاستدراكنتصور

وتصويبًاونقدًاوملاحقةمتابعة:ذاتهالنصعلىيدورلانهو)ب(؛

الاصلي.النصفاتماتعويضأجلمنناقصةلمسائلواستكمالًا

النص،خارججديدمجالفييتحركصورهأنقىفيفانهالتذييلأما

ذلكتمثبلويمكن)ج(،هيجديدةنقطةإلى)ب(النقطةمنفيبدأ

يلي:كما

بب

افصر-ووالنص-يمحم

التذييل()ادأ(الاستدراك)اد

التذييلواتجاهالاستدراك5اتجا)52(شكل

يلي:ماتقريرذلكعلىبناءًويمكن

:أي؛الدانجلمنللنصوإضافةللأخطاءتصحيح:الاستدراك-

توجدأنالمفروضمنكاننواقصيضيفوهو،ومجالهنطاقهداخلفي

"المستدرِك".تقديربحسبالاصليالنصداخل

التيالنقطةبعد:أي؛الخارجمنللنصومتابعةإضافة:التذييل-

النص.عندهايتوقف
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فيهايختلطالمؤلفاتمنكثيرًانجدأنمنذلكيمنعولا

التأليفطبيعةهيفتلكأيضًا،أخرىأشكالوربما،والتذييلالاستدراك

.الخصوصوجهعلىالنصِّي

النوعين:بينالتداخللهذامثاليليماوفي

)1(

حروفعلىالأعجميالكلاممنالمعرَّب

0َ4للجواليقي/آلمعجم

التذييلمعالاستدراثتداخل)53(شكل

الاستدراكفيالعلميالجهدطبيعة

والإتقانالضبطمنمزيدتحقيقالاستدراكطريقعنيتم

التأليففيالنصوصتكاملظاهرةالاستدراكفيوتتمثل،للنصوص

وإصلاحنقدطريقعنأو،النصينقصماإضافةطريقعنسواءالعربي

يعيبه.ماوتصحيح

التيالمجالاتأخصبهما،واللغةالحديثمجاليأنويلاحظ

أكثرالمجالينهذينفيالنصوصلانربما؛المستدركاتتأليفشهدت

.والزيادةالنقصانلتعقباحتياجًاوأشد،والصوابالخطألمعاييرخضوعًا

وخطرها.أهميتهالهاالنصوصهذهفيالدقيقةفالجزئيات

الاعجمي،الكلاممن)آلمعربفي"مقدمته")محقق(،شاكرمحمدأحمد)1(

15(.-14ص،للجواليقي

035

الدخيل/اللفظمناسيصِللماوالتكميلالتذييل

هـ082-للبشبيتي

(جديدةبالفاظعيهوذيَّل،الأخطاءبإصلاحالمعربعى)استدرك



محددبموضوع"تهتمالتيالتأليفأشكال!أنسبهيوالمستدركات

")1(.واحدةجزئيةقضيةأو

،النصوصهذهعلىغيورلكلالملائمالمجالهووالاستدراك

كبقيةالكتابمصنِّفإلىتُنْسَبلاواللغةالحديثنصوصوأنخاصة

وتصنيفها،وتدوينهاجمعهافيالفضلإليهيُنسب،بلالتأليفأنواع

علىالاستدراكتبعةتلقىولذلك؛صورهابأكملتوصيلهاإلىوالسعي

.النصوصهذهمنالغايةتحقيقأجلمن،يدرسهامنكل

إلىأحيانًابهالفائميلجأ،الاستدراكمنالغايةتحقيقأجلومن

تخريجها.أوالنصوصبعضتوثيقمثل،العلميالجهدمنأشكالعدة

(.بالتخريجالخاصالجزء)انظر

والادبكالتفسيرأخرىمجالاتفيالاستدراكوجودورغم

أبعادأهمإبرازفيالفضللهماواللغةالحديثمجاليأنإلا،وغيرهما

المنهج،فيسواءبذلكجديرانوهما،الاستدراكفيالعلميالجهد

نماذجه.أو)2(،التأليفمؤسساتأو

الأبعاد:هذهأهميليماوفي

الحديث:فيالكتبأمهاتعلىالاستدراكلًا:أو

ويشمل:

بالنص،الجزئياتلكلالمتأنيةوالدراسةوالتدقيقالتمحيص-1

24.صه،السابقالمرجع،الراجحيعليالدينشرف)1(

فالافراد،المؤسساتلفظهوالمجالينهذينفيالمؤلفينعلىيطلقلفظخيرإن)2(

أمتلةإلىنظرناإذا،البشريوالعمرالجهدبمقاييسإبداعهمقياسيمكنلاهنا

أحمدبنوالخليل،الحديثمجالفيالعسقلانيحجروابنوالذهبيكالبخاري

بإمكانياتةمؤسسةهنافالمؤلف،وغيرهماللغةمجالفيسيدهوآبنوآلجوهري

رسالته.ويواصلونعنهيروونالذينوتلامذته،وتأليفه،العلمية
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.وأصولمناهجمنالعلمفييتوافرماكلعلىقياسًا

أسسعلىقياسًاوالإسناد،الروايةوضبطالمصدرتوثيق-2

.الرجالوعلموالتعديلالجرح

إلىالإشارةيتضمنهناوالضبط،النصوصعنالزائدضبط-3

الاحاديثتعقبذلكويشمل،ذلكوتعليلزائدًا،المستدرِكيراهما

التجاهلأما.بالموضوعاتتسمَّىوالتي،والمدسوسةالموضوعة

التهذيب.إطارفيفيدخلوالحذف

)1(.الاحاديثعلىالحكمفيوالمخالفةالموافقة-4

التالية:النمافيفيالأبعادهذهتمئلتوقد

للحاكم(،ومسلم)البخاري"الصحيحينعلى"المستدرَك-أ

.هـ(04ه)-النيسابوري

الذهبيتأليفاللنيسابوري(،المستدرَك"على"المستدرَك-ب

هـ()2(.)-748

الجوزيلابن،"التعليقأحاديثفي"التحقيقكتابتنقيح-ج

درجاتاعتبارفيأوهامهبعضالجوزيابنعلى)يردللذهبيهـ(،795)-

()3(.الحديث

الجوزيلابن،"الموضوعاتعلىالبديعات"النكت-د

هـ(.119)-السيوطيتأليفهـ(،795)-

البديعات(،النكت)مختصر"الموضوعاتعلى"التعقُّباتهـ-

)مفتاحفي"مقدمتة"رضا،رشيدمحمد:منمأخوذهَفقطالاساسيةالعناصر)1(

مطبعة،القاهرة،الباقيعبدفؤآدمحمد:ترجمة؛فنسنك.ي.أ،السُّنَّةكنوز

ص)ع().،م3491مصر،

21.ص،المستطرفةالرسالة،الكتاني)2(

223.ص،آلذهبي،معروفعوادبشار)3(
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)1(.السيوطيتأليف

هـ()2(.8ه2)-العسقلانيحجرلابن"،التعليق"تَغْليق-و

في،الاحاديثإسنادفيناقصةحلقاتوإكمالوصل:)التغليق

(.الحديثفيالرواةأحدإسقاط:والتعليق،"البخاري"صحيح

اللغة:فيالكتبامهاتعلىالاستدراكثانيًا:

ويشمل:

أمثلته:ومن.اللغةمعاجمبعضفاتماعلىالتنبيه-1

للكرماني"العين("،كتابفيهـ(017)-الخليلأغفلهما-أ

هـ()3(.)-932

هـ()4(.345)-المطرِّزالزاهدعمرلابي"،العين"فائت-ب

المراغيللهمذاني"،الخليلأغفلهلما"الاستدراك-ج

-(371.)5()

المستدركاتمنمئتينضوءفيالعربيةالمعاجمعلىالاستدراك-د

حسنمحمد("،العروسو"تاح"العرب"لسانعلىالجديدة)الكلمات(

)6(
والصيغالالفاظمنمئتيننحواستدراكعلىويحتوي.جبلحسن

إطارفيالمعجمينهذينفاتمماوالمعانيوالاستعمالاتوالعبارات

المعاجم.فواتمسألةلمعالجةبحث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

015.ص،آلسابقآلمرجع،الكتاني

1.552/،آلظنونكشف

،د.تمصر،مكتبة،آلقاهرة،وتطورهنشأته:آلعربيآلمعجمنصار،حسين

.1/892

السابق.آلمرجع

103.ص،السابقالمرجع

7(.-6صالكتاب)مقدمة.م8691،العربيآلفكردآر،آلقاهرة
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أمثلته:ومن:والتصحيفوالوهمالخطأعلىالتنبيه-2

الغلطمن"العين"كتابفيماوإصلاحالخليلعلى"الرد-أ

هـ()1(.025)-سلمةبنللمفضل"،والتصحيفوالمحال

للزبيدي"العين"،كتابفيالواقعالغلطاستدراك-ب

ص()2(.937)-

"الصحاح"،كتابفيالوهممنوقععماوالإيضاحالتنبيه-ج

هـ()3(.582)-بريلابن

:الادبفىكتبعليالاستدراكثالثًا:

أمئلته:ومن

للاسود،الحماسةأبياتتفسيرفيالنمريفيهغلطماإصلاح-

الغُنْدِجَاني)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

صي!ىصيوصيء

74.ص،آلفهرست،آلنديمابن

97./1،المزهر،السيوطي

.أم819،آلعربيةآللغةمجمع،القاهرة،حجازيمصطفى:بتحقيقنشر

العربية،المخطوطاتمعهد،آلكويت،سلطانيعليمحمد:بتحقيقنشر-أ

.أم859

هـ(.)043سنةحَيًّاالغندجانيكان-ب
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الثافل!المبحث

النصتذييل

الئصوص"،"تكاملظاهرةيمثلأنهالاستدراكمبحثفيلاحظنا

العربي،التأليففيأخرىمهمةمعلوماتظاهرةيمثلفهوالتذييلأما

الوقتفيتعنيوهي،"النصوص"اتصالظاهرةعليهانطلقأنيمكن

معين.مجالفيالمعرفةتراكمواستمرار،المعلوماتاتصالنفسه

التذييليةعلاقتهاتحددكلماتعناوينهافيالذيولتحملماوغالبًا

،والزيادة،والاكمال،والتكملة،والتتمة،والصلة،الذيل:مثلسابقبنص

تفصحلاعاديةعناوينتحملأخرىذيولجانبإلى...والتذنيب

بها.تقومالتيالتذييلوطيفةعنمباشرة

ترتبطالتيالاصليةللنصوصتمامًاتابعةأعمالًاالذيولوليست

"مرتبطة"نعتبرهاأنوالافضل،"تالية"مستقلةالغالبفيفهيبها،

السابقة.أوالاصليةبالنصوص

عنالإصر"رفعكتابعلىذيلًاهـ(209)-السخاويألفوعندما

باعتبارهإليهأشارهـ(،852)-العسقلانيحجرلابن،مصر"قضاة

علىالمألوفَ"الترتيبَ:بدأصله""ورتبته:الذيلعنوقال،"الاصل"

.")1(الحروفِ

جودة:تحقيق"،والرواةالعلماء"بغيةأوالإصر،رفععلىآلذيل،السخاوي)1(

والترجمة،للتأليفالمصريةالدار،آلقاهرة،صبحمحمودومحمدهلال

3.ص،د.ت
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الفارقةالخصائصوتمييزالتذييلمفهوملتحديدمحاولةيليماوفي

التكميلي.التأليفأنشطةمنغيرهعنتميزهالتي

(:النصخارجالتكملة)أوالكاملالتذييلأولًا:

الخصائصفيهاتتمثلالتي،للذيولالمثاليةالصورةتحديدأجلمن

بالتحديد:يعتبرفإنه،للتذييلالكاملة

.الخارجمنويكمله-3.عنهومستقلًّا-2.سابقلعملتاليًا-1

بعدما:أي؛السابقالنصعندهاتوقَّفالتيالنقطةمنيبدأفهو

تتوقفمتلًا،التراجممجالىفيعليهالمذيَّلالنصكانفاذا،النص

تسميتهسبقماوهو(")1(،الاغلاق"تاريخيمثلمعينتاريخعندتغطيته

التراجمتغطيةيواصل-"الذيل"وهو-التاليالعملفان)ب(،بالنقطة

إلى)ب(النقطةمنيتحركإنه:أي؛السابقالإغلاقتاريخمنبادئًا

)ج(.هي..ما.نقطةعندوينتهيجديدنطاق

الإغلاقتاريخعلىللدلالةمصطلحالعربيالتأليففيويُستخدم

بعدهمنالتغطيةيواصلوالذي(،وانقطع،)قَطَعَوهوالاصليالنصفي

إلخ....صلةأوذيل

"إن:يقولهـ()-726البعلبكيمحمدبنموسىالدينقطبفنجد

سنةإلىانقطعقد"،الاعيانتاريخفيالزمان"مرآةمؤلفالجوزيابن

إلىبهيتصلبماأذيِّلهانفالرتُأثنائها،فيتوفيالتيوهيهـ(،6ه4)-

")2(.الزمانمنتعالىاللّّهيقدرهحيث

البدر"تاريخكتابعنيتحدثعندماالعسقلانيحجرابنأنكما

)1(

)2(

العربيآلتراثذخائر،الرحمنعبدالجبارعبد:منمأخوذةآلتسميةهذه

1/6.،أم819،آلبصرةجامعةبغداد،...آلإسلامي

(.الزمانمرآة:)تحت2/1647،الظنونكشف
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كثيرابنانقطع"منذ:يقولهـ(855)-للعينيالعصر"،أهلأوصاففي

(اعتماده:)أيالعينيعمدةصارتتاريخه(توقف:)أيهـ(774)-

توقفبعدالتغطيةيواصلالذي")1(،ط908)-دقماقابنتاريخعلى

كثير.ابنتاريخ

هي،القطعنقطةأوتاريخبأنالقوليمكنالاساسهذاوعلى

فيمكن،الذيلبدايةأما،الاصليالنصوإغلاقتوقفنقطةأوتاريخ

.الافتتاحتاريخأوالوصلنقطةأوتاريختسميتها

تغطيته،فيالسابقالنصمعيتداخللاالذيلأننظريًّاوالمفروض

السابق،النصعالجهاالتيالمسائلأوالزمنيةالفترةمعالجةيكررولا

"النصوص"اتصالنسميهلماالمثلىالصورةيكونأنيمكنماوهذا

هذهكانتوإن.السابقالنصبعدللتأليفامتدادًاالذيليعتبرحيث

استدراكمنشيئًاالذيولتشملمافغالبًا،الحدوثنادرةالمثلىالصورة

الأصلي.النصنواقص

)2(.الاصليةللنصوصملاحقعامبشكلالذيولاعتباريصحولا

آلتاريخ،فىِالعمربأبناءآلغمرإنباءهـ(،852)-آلعسقلانيحجرابن-أ)1(

3.ص،آلمقدمة،1ج،د.ت،آلعلميةآلكتبدآر،بيروت

المرجع:آنظر"."انقطعمنبدلًا"قطع"كلمةآلكتابأصولفيووردت-ب

.)2(حاشية،آلسابق

1/287،آلظنونكشفآنظر:"قطع(".كلمةأيضًاخليفةحاجيوذكر-ج

للعيني(.آلعصر،أهلأوصاففيآلبدرتاريخ:مدخل)تحت

آلتالية:آلمصطلحاتالإنجليزيةاللغةفيالذيولعلىيطلق)2(

كانتوإنالنصصلبمنليستالتيآلتتمةأوآلذيلوهو:ولص!?ول4*أ-أ

والفرق.آلكشافعادةوتسبق،مباشرةبعدهوتطبع،لفهمهومهمةلهمكملة

فقدآلإضافاتأما،التأليفخطةمنجزءالاولأنوالإضافاتالذيلبين

الطبع.أثناءالمؤلفذهنفيمثلت
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تمثلأخرىأحيانفيفهي،الأحيانبعضفيصحيحًاذلككانوإذا

النصيفوقوقد،واستقلالهأهميتهله.مجالهفيمسبوقغيرَأوَّليًّاتأليفًا

التجميعمتابعةوهو،معينهدفنحويوجهولكنهوإبداعًا،دقةالاصلي

سابق.نصعالجهامسألةأوموضوعفيوالتعمقالبحثأوالتغطيةأو

ثم،الموضوعفيسابقنصعلىالذيليرتكزأنالتذييلتقاليدأهمومن

القطعنقطةويعتبرها،المذيِّلالمؤلفيقدرهامعينةنقطةمنيبدأ

للذيل،الافتتاجأوالوصلونقطة،السابقللنصالإغلاقأوالانقطاعأو

هذهتكونوقد)ب(،النقطة،الاستدراكمعالجةعند،عليهأُطلقماوهو

عليها؛التذييليتمالتيوالتراجميةالتاريخيةالنصوصفيواضحةالنقطة

عند،وإحاطةجهدإلىيحتاجتقديرهاولكن،محددًارمنيًّامسارًالهالان

إلخ....الطبأوالفقهأواللغةمثلواسعموضوعفينصعلىالتذييل

وإنما،السابقللنصمحددةإغلاقنقطةمنبادئًاالذيليكونلاوقد

مخالف.بمنهجأوبتوسعيعالجهاالذيلولكنفيهعولجتنقطةيتناول

عولجتنقطةلشرحمؤلَّفإلىيضافالبحثأو،الذيلوهو:عولس!*!3ول3-ب

نفسه.آلمؤلَّففيقبلمنبإيجاز

آلكتابإلىإضافاتبهكتابمنجزءأو،آلملحقوهو3:ول99سط"ولس!ول1-ج

انظر:.مستقلمجلدفيعادةوينشر،الاصلي

ول4!!أطهـ.!؟طء!ثا44حق51،،3لاهما3!3ء"الاثحعس!،.3..95454.1.289.

تحيطولا،آلطباعةبعصرترتبطفانها،آلسابقةالتعريفاتأهميةورغم-د

آلمخطوط.عصرفيالعربيالتأليفعرفهاآلتيالتذييلوخصائصبوظائف

الذيولإلىللإشارةآستخدآمًاالاكثرهي3(ول1ء9)،ولص!!ححكلمةأنويلاحظ-هـ

كتابعلىالتسميةهذهإطلاقكمثالانظر:آلقديمةالعربيةالمؤلفاتفي

المخطوطاتفهرسفي("،الغريبنهايةعلىوالتذنيب"التذييل:السيوطي

التالي:

ا!أكاس!!هس!ولمهس!طأ7ءول!!ولأحأحس!511اث!ه،5ول،1!ثح3ح.ثا"931لأ:4.ثطحا*ء1-س!أكا!ءول

ي!!ولول3س!اح3،9/لا؟ك!5"،س!3حط!ا؟،+.!أكا5طأص!33.لال!!،3أ*أد!س!كااء1ول6429،5891،4.
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التذييل:معوتداخلهالاستدراكثانيًا:

واحد،عملفيمعهيتداخلأو،بالتذييلالاستدراكيختلطقد

السابق.المبحثفيبينهماالتفرقةتمَّتوقد

المتداخل:التذييلثالئًا:

الاصلي،النصفاتمابعضعلىيستدرك،الذيولمننوعهناك

نسميهالنوعوهذا،عندهاتوقفالتيالإغلاقنقطةبعدالتغطيةيتابعثم

حالاتفيشيوعًاالاكثروهو،الاصليالنصمع("المتداخل"التذييل

الحكمالصعبمنأنهلوحظفقد،الكتبعينةبهاجاءتالتيالتذييل

كتابذلكومثالى،خالصاستدراكأوخالصتذييلبأنهماكتابعلى

حجرابنأستاذهكتابعلىذيلًاألفهالذيهـ(،209)-السخاوي

رفععلىالذيلفيوالرواةالعلماء"بُغْية:وهوهـ(،852)-العسقلاني

فهو،تراجممنحجرابنفاتمافيهوذكرمصر")1(،قضاةعنالإصر

ذلكولعل،صفحة)588(إلىحجمهفييصلكبيرواستدراكتذييل

وكأنهماأحيانًاوالمستدركالذيلكلمتياستخدامإلىأدىماهوالتداخل

المقدمةوفي،ذيلبأنهعنوانهفيالكتببعضيوصفحيث،مترادفتان

الاصلي.النصعلىاستدراكبأنه

والاستدراكالتذييلبينالمزجهذاإلىهـ(؟)-647المراكشيويشير

"،والصلةالموصولكتابيعلىوالتكملة"الذيلكتابهمقدمةفيبوضوح

القاسمأبيالراوية"صلة"تذييلإلىالكتابهذافي"قصدت:بقوله

ادلّّهرحمهماهـ(304)-الفرضيابنالحافظ"تاريخَ"هـ(،578)-بشكوالابن

:)أيبعدهأتىمَنْبذكر،غيرهممنعليهاوالطارئينالاندلسعلماءفي

.602ص،التاريخذملمنبالتوبيخآلإعلان،السخاوي-أ)1(

1/924.909،،الظنونكشف-ب
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فأغفلاه")1(.يذكراهأنحقهمنكانبمنوتكميلها(،بشكوالابنبعد

ذيلعندماهـ(707)-الزبيرابنفعلهماإلىالمراكشييشيروكذلك

كتابأصلحالزبيرابن"إن:فيقول،بشكواللابنالصلةكتابعلى

")2(.وأكملهالصلة

التذييل.أعمالمنوالتكملة،الاستدراكأعمالمنفالإصلاح

التركيمي:التذييلرابعًا:

والطرائف،الادبفيالمختاراتكتبعلىالتذييلعندوذلك

بدايةنقطةللذيلوليس.محددةإغلاقنقطةأوتاريخالأولللنصفليس

مزيدًاالتذييليكونبلمحدد،زمنيإطارالتغطيةيحكمولا،محددة

نأويمكن،المذيِّللتقديرتخضع،نفسهالموضوعفيالاختياراتمن

تاريخيعملعلىالتذييلبخلافوذلكلاخر،شخصمنتختلف

محدد.تاريخعندتوقف

:الذيولأشباهخامسًا:

نأويبدو،معيننصٍّعلى"كالذيل"بأنهاالكتببعضتوصف

فيلذلكمثالًاونجد،التذييلمنمقصدهصراحةيوضحلممؤلفها

للباخرردالعصر("أهلوعُصْرةالقصر"دُمية:كتابعنالحديث

كتابًاعليهوضعههـ(6ه)-"البيهقيأنخلكانابنذكرفقدهـ(.467)-

")3(.عليهكالذيلوهو،الدميةوشاح:سماه

بنمحمد:تحقيق،والصلةالموصوللكتابيوالتكملةآلذيل،المرآكشي)1(

6.ص،شريقة

7.ص،السابقالمرجع)2(

1.761/،الظنونكشف)3(
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:لحلقاتا:سادسًا

وقدباَخر،أوبشكلبعضًابعضهايكملالمؤلفاتمنكثيرهناك

يلتزموالممؤلفيهاأنرغمأحيانًا،واضحًاحدودهابينالتلامسيكون

سابقة.نصوصعلىيذيِّلوابأنالاصلفي

ذيولًا،تعتبرلاولكنها،الذيلوظائفبعضالمؤلفاتهذهوتحقق

المؤلفوعيفيالبدايةمنذيكون،معيننصعلىالتذييلأناعتبرناإذا

يلي:مماالتذييلعنديراعيبحيث،وتخطيطه)المُذيّل(

سابق.بنصالارتباطوضوح-ا

نقطةبعدالتغطيةومتابعةالمقصود،الوصلأوالتكامل-ب

السابق.النصفيالإغلاق

باتباعهسواء،السابقالنصفيالمتبعالمنهجفيالاتساق-ج

الزمنيةالاسسأو،الترتيبأوالاختيارمعاييرذلكويشمل،تطويرهأو

للتغطية.المكانيةأوالموضوعيةأو

قدرًاوتحققمعينمجالفيالتغطيةتتابعالتيالاعمالأما

عملبينالتذييلأوللوصلتخطيطبغيرولو،النصوصتكاملمن

بإظهارالببليوجرافييهتمأنالمفيدفمن،بعدهمنيكملوآخرسابق

المؤلفاتهذهتسميةويمكنمعها،تتكاملالتيبالنصوصعلاقتها

"."بالخقات

القرون"تراجمتسمَّىالتي،المتتابعةالعربيةالتراجمفسلسلة

خصائصفيهاتتضجلمطالما،حلقاتاعتبارهاأُفضِّل(")1(.الهجرية

ولها،العربيآلتاليففيآلظواهرأروعمنالقرونتراجمحلقاتتعد-أ)1(

العربية.الثقافةفيالنصوصلتوآصلبالنسبةآلذيولأهميةنفس

حتىالسادسمنالهجريةالقرونترآجملتغطيةآلحلقاتهذهوتتتابع-ب

-بلورمنأولوكانواحد،قرنمنأكثرأحيانًايغطيبعضهاوكانعشر،الرآبع
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مؤلفيمنكانواالحلقاتهذهمؤلفيبعضأنرغم،السابقةالتذييل

بفنونها.والعارفينالذيول

"مفتاحدتذييلًايكنلم،خليفةلحاجي("،الظنونو"كشف

العسقلانىِ.حجرابنهوواحدقرنعلىآلمقتصرةآلدائرية""آلترآجمفكرة

التقافة،دار،القاهرة،المرآجعلدرآسةمدخل،الحلوجيالستارعبد)انظر:

53(.-52ص،الخانجيمكتبة

فيالموجز،الطناحيمحمدمحمود:)من.التراجمبهذهجدوليليماوفي-

74(،-73ص،م8591،آلخانجيمكتبة،القاهرة...آلتراجممراجع

:أخرىومصادر
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لفالمةلكتاتانَّاعنوالهجرىالقرن

هـ(665)-شامةألوآلروضتينعلىالذيل6-7

هـ()-685/!المغمسعمد71./آلتاسعةالمئةشعراءمحاسنفىآليانعةالغصون7

هـ(0512)-مكانعالشوآلسابمالقرنبَعدمنبمحاسنالطالمالبدر7*..

هـ()-852/العسقلافىحجم3101آلثامنةالمئةأعيانفىالكامنةالدرر8

8
شعراءمنالاندل!فيلقيناهمنفيالكامنةالكتيبة

الثامنةالمئة

هـ(776)-الخطيببنالدينلسان

هـ(209)-!االسخاوالتاسعهالقرنلاهلآللامع!آلفموء9

هـ(3801)-/صوالعمدرآلعاشرالقرنأخبارعنالسافرالنور01

هـ(6101)-ىالعزالعاشرةالمئةأعيانفىآلسائرةالكواكب011

هـ(1111)-،المحن!عشرالحادىالقرنأعيانفىالاثرخلاصة111

والثانىعشرالحاديالقرنلاعيانآلمثانينشر11+12

زعشر(

هـ(8711)-يدرلقاا

هـ(ا2)60ادكالممعشرالثانىآلقرنأعيانفىآلدررصلك112

والثالثعشرآلثانيآلقرنأعيانفيالمنتثرلدر11+13

كلشر

هـ(0134)-الاَلوسيكللي

هـ(133ه)-لمتطارعشرالثالثالقرنتاريخفىالبشرحلية112

هـ(1442)-3سىالالودحموعشرالثالثآلقرنعلماءتراجمفىالاذفرلمسك111

!عشرآلرابموأوآئ!،عشرالثالثالقرنأعيانرآجم+11114

اهـ(993)-مجاهد-كييةالهجرعشرةالرابعةالمئةفىالشرقيةلاعلام111



الببليوجرافياتفيتاليةحلقةكانوإنما،زادهكبريلطاش"،السعادة

بينما،للنديمو"الفهرست(""السعادة"مفتاحبينالعلاقةوكذلك،العربية

عليهاألفالتيوالركيزةالاساسهو"الظنونكشفعلى"التذييلكان

")1(.الظنونكشفعلىالذيلفيالمكنون"إيضاحالباباني

منذأوروبافيالعربيةباللغةنشرمالحصرالمتفرقةالجهودوتعتبر

عام،هدفبينهاجمع،نفسهالمجالفيحلقاتم(،0191حتى)5015

فيالتداخلعدم)بمعنىأحيانًاللدوائرتلامستغطياتهافيوحدث

.أخرىأحيانًاالتغطيةفيوتداخل()2(،المكانيةأوالزمانيةالتغطية

نأإلاعصرنا،فيتستخدملاوالصلةالذيلتسميةأنمنوبالرغم

العربيةالببليوجرافيةالاعمالبعضفيموجودةنفسهاوالعلاقةالوظيفة

مثل:،نفسةبالدورتقوموالتيالحديثة

-)2691عاميبينمصرفينشرتالتيالعربية"الكتب-1

نصير")3(.عايدةإعداد:م(،0491

التذبواكيرمن-أ)1(

الخاللببليوجرافية

الببليوجرافياعلم

769الاولتشرين

كشفحظي-ب

كليحظلملماذا

فيالاهتمامهذا

لذيولذكريردلا

الستارعبد:انظر)2(

إعدآد:م(،5691

)ز(ص،م7591

الجامعة،القاهرة)3(

كذيل،الرازيألَّفهآلذيالثبتالببليوجرافيا،مجالفيييل

نشأة،الحلوجيالستارعبدانظر:.جالينوسبمؤلفاتصة

)أكتوبر/4.-3ع،2س(،)الرياضالدارة،المسلمينعند

018.صم(،1

هو:إجابةإلىيحتاجماولكن،الذيولمنبكثيرالظنون

بمثلهـ(01ق)-السعادةومصباحهـ(،4ق)-الفهرستمن

حيث،2/3013،1762،الظنونكشف:انظر؟التذييل

لكليهما.تكملاتأو

-)0491المصريةالمطبوعات)دليلفي"مقدمته"الحلوجي

الأمريكية،الجامعة،القاهرة،وآخرينمنصورأحمد

.)

.م9691،مريكيةلاا
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نشرتالتيالعربية"الكتبهوآخرعملبإعداد-أيضا-فامتفقد

الراجعالتذييليشبهمافيم(")1(،2591-)0091عاميبينمصرفي

)2(.الزمانفي

أحمدإعداد:م(،5691-)0491المصريةالمطبوعاتدليل-2

واَخرين)3(.منصور

الفترةغطىالذينصيرعايدةلعملتذييلًاالعملهذااعتبارويمكن

البحث،هذافيللتذييلالاصطلاحيبالمعنىوذلك،عليهالسابقة

منهما،كلفيوالافتتاحالإغلاقتاريخيبينالتلامسلوضوح

مصر.:وهوالمكانيالإطارفيواشتراكهما

المتمِّم:الكتابسابعًا:

ولكنه،الحلقاتمنولاالذيولمنيعدلاالمؤلفاتمننوعهناك

أمثلةومن،معينمجالتغطيةفيالمشاركةبسبب،بالنصالصلةوثيق

:كتابذلك

.هـ(1ا)قزادهرياضي)تجميع(،"الكتب"أسماء-

العربيالفكريللإنتاجالببليوجرافيللتجميبع"محاولة"يمثلفهو

فرغوقد،الظنونكشفمعوالمجالالغرضفيويتداخل،الإسلامي

)1(

)2(

)3(

.م8391،الامريكيةالجامعة،القاهرة

أوصىآلقوميآلببليوجرافيالحصرحلقاتبينآلمنشودآلتكاملإطاروفي

الإنتاجيشمللكي،آلزمانفيالرآجعالتذييليستمربأنآلشنيطيمحمودد.

وحتىعشر،التاسعالقرنأوائلفيآلحديثةبدايتهمنالمصريالفكري

الشنيطي،محمودانظر:نصير.عايدةد.بالفعلأنجزتهماوهوم0091

-)0091عاميبينمصرفينشرتآلتيالعربية)آلكتبفي"تقديمه("

ص)ط((....نصيرعايدةإعداد:ام(،259

.م7591،الامريكيةآلجامعة
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تاريخفيكتابهمنخليفةحاجيفرغبينماهـ(،)4501سنةمؤلفهمنه

ليسولكنه"،الظنون"كشفينابيعمنيكونوقد.ذلكعنمتأخر

التيالمؤلفاتبعض!علىويحتوي،منهجهولاشمولهولامستواهمن

،الظنونكشفذكرهمماالكثيرينقصهبينما(".الظنون"كشففاتت

وصفهكما"الظنونلكشف"متممأنههوبينهماللعلاقةوصفوخير

-")1(
محففه.

كتبًا،معينةفترةتغطيةفيتشتركالتيالتراجمكتباعتبارويمكن

القرونلتراجمالسابقالجدولفينلاحظمثلما،البعضلبعضهامتممة

تراجمتغطيةعندباخر،أوبشكلوالمشاركةالتداخليلاحظحيث

العاشر)كتابان(،الثامن)كتابان(،السابع:التاليةالهجريةالقرون

والثالثكتب(،)ثلاثةعشرالثاني)كتابان(،عشرالحادي)كتابان(،

)كتابان(.عشروالرابعكتب(،)أربعةعشر

التأليف:إكمالثامنًا:

إكماله،قبلمؤلفهتوفي"نص"إكمالبهيقصدتأليفهناك

الاصلي،النصفييدمجقد،إكمالهوبلتذييلًا،ذلكنعتبرولا

اسميحملمستقلًّايظهروقد،تأليفهيكمللمالذيمؤلفهإلىوينسب

عنقيلما،ذلكأمثلةمنولعل،بالتكملةقامالذيالجديدالمؤلف

وعن،التراجمفي"الكمال"تهذيبكتابهإنهاءقبلهـ(،742)-المِزّيوفاة

تهذيب"إكمالكتابهفيتأليفهبمواصلةهـ(،762)-مُغْلُطايقيام

")2(.الكمال

لكشفالمتممالكتبأسماءفي"مقدمته")محفَق(،التونجيمحمدانظر:)1(

آلخانجي،مكتبة،القاهرةهـ(،1أق)-زآدهرياضي)تجميع(:الظنون

.9-8ص،م7891

0151.-2/9015،الظنونكشف)2(
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التذييلأبعاد

التذييلي:التأليففيهايتحركالتي،التاليةالابعادتحديديمكن

الزمني:البُعد:أولًا

التذييل،عليهاقامالتيالاسسأهممنالزمنيالبعدأنيلاحظ

ويتحركمثلًا(،)كالتراجمسابقنصعالجهمعينًامجالًاالذيليغطيحيث

يكونماوغالبًا،السابقالنصفيالإغلاقتاريخيتلوزمنيإطارفيالذيل

عليه.يذيلالذيالسابقالنصلظهورقريبعصرمنالمذيِّل

وكلها،الحديثنقلةتراجممجالفي،لذلكمثاليليماوفي

)1(:الهجريةالشهورثمبالسنينالوفياتبحسبمرتبة

)1(:مثال

)1(

)2(

)3(

0202.-2/9102،الظنونكشف:آلرئيسيآلمرجع-أ

وقد،آلظنونبكشفوحدهاذكرتقوسينبينآلموضوعةذيلكلمة-ب

يذكر.لمآخرعنوانللكتابيكونوقد،آلأصليالعنوانمنجزءًاتكون

الإغلاقلتاريختاليةباعتبارها،آلمؤلفمنآفتراضيةقوسينبينالتواريخ-ج

آلسابق.

آلتاليةسنةللعشرينبالنظرحسابيًّاآلمؤلفأوجدهافتراضيتاريخهـ()465

سنةنهايتهاتحديدعلىالظنونكشفوآقتصرتقريبًاآلاكفانيغطاهاالتي

هـ(.)485

تاريخ=منسنةعشرينبطرجحسابيًّاآلمؤلفأوجدهافترآضيتاريخهـ()466

366

المؤلفوالذيولالأصل

الزمنيةالتغطيةحدود

للكتاب

ارهـ!..--هـ

هـ()338الهجمةأولهـ()937اللّهعبدابن(الأول)النصالنقلةوفيات-

(؟)2(هـ)465(؟هـ)933هـ()366الكتانى-)ذيل(

ص()485)466()3(هـ()485الاكفانىسنة(عشريننحو)يغطي-)ذيل(



أربعةمنيقربماغطىالاولالنصأننلاحظ،المثالهذاومن

التغطيةأوصلتبعدهمنذيولسبعةوأن،الحديثنقلةتراجممنقرون

تقريبًا.قرونثمانيةإلى

:!

الدمشقيثمالإشبيليللبرزالي("،شامةأبيلتاريخ"المقتفي

هـ(.973)-

هـ(.)485وهوالظنونكشفذكرهالذيالإغلاق-

السابقة.الكتبفيتراجممنأُهمللماواستدراكتذييلوهو-أ)1(

.م8191الرسالةمؤسسة،بيروت،معروفعوادبشار:بتحقيقنشر-ب

آلسابق.بالمرجعمعروفبشارذكرهماهـ(و)642هـ()582-ج

238(.ص،آلسابقالمرجع،معروف)بشار:انظر.الذهبياختصره-د

.إستانبول-كوبريلليبمكتبةبمخطوطموجود("التكملة"صلة:العنوان)2(

محتملًاتاريخًايذكركما،الصافيالمنهلعنآلظنونكشفنقلهالتاريخهذا)3(

0202(.23/الظنون)كشفهـ(.)674هوطلإنحلاقآخر

السابق.الإغلاقتاريخبصحهَصحتهوترتبط،المؤلفمنافتراضيتاريخ)4(

آلسابقة(.آلحاشية)انظر:

تاريخهوللتغطيةممكنحدوأقصى2،0202/،الظنونكشففيذكرهكذا)5(

هـ(.)508سنةوفاته

367

لمؤلفاوالذيولالأصل

الزمنيةالتغطيةحدود

للكتاب

...هـإلي...هـمن

هـ()581)486(هـ(116)المقدسى-)ذل!لم(

()1(هـ)642)582(هـ(656)لمنذرياالنقلةلوفياتالتكملة-

()3(هـ)596هـ()643هـ(الحسينى)596)2(التكملة-صلة

هـ()974الدمياطىأيبكابن-)ذي!/(
هـ()974()4(هـ)696

هـ()075هـ()508العراقيالدينزين-)ذيل(
زمانهإلى

هـ(؟)5()508



فيهجمع"الروضتين"،المسمَّىشامةأبيلتاريخصلةجعلهوقد

هـ()1(.)665عاموهو(،شامةأبوفيهتوفي)والذيمولدهعاممنالبرزالي

المكاني:البعد-2

لتكملةمعينبمكانترتبطتغطيةوالحلقاتالذيولبعضشملت

ذلك:أمثلةومن،سابقةنصوصأونص

)1(:مئال

حسينواقتبسةترجمه"،عثماناَلبفتوحاتالإيمانأهل"بشائر-

)النص.أفنديلاريالدينمصلحالمولىكتابمنم(1732)-خوجة

(.الاصلي

حسينتأليف،"عتمانآلبفتوحاتالإيمانأهلبشائر"ذيل-

)الذيل(.)2(خوجة

لتونسمخصصوهو،السابقللكتابإكمالهوالذيلوهذا

البابيمتلمستقلًّا،نشرهقبلالذيلهذاوكان(.المؤلفرأس)مسقط

)3(.الاصليالكتابمن24

)2(:مثال

(:مصريونَسَّابة)مؤرخهـ(588)-إسماعيلبنمحمد،الجواني

الخطط.منأشكلمالمعجمالنقط

)1(

)2(

)3(

الانمنهوموجود،مجلدآتخمسةفيأنه2162/،الوفياتفواتويذكر

فهرس:انظر641(.ف)5192،آلتالثأحمدبمكتبةوالثانيالاولآلجزآن

لطفي:وضعه:الاولالقسم:التاريخ:2ج:آلمصورةآلمخطوطات

026.ص،العربيةالمخطوطاتمعهد،القاهرة،البديععبد

.د.ت،للكتابآلعربيةآلدار،تونس،آلمعموريالطاهر:بتحقيقنشر

6(.صالسابق)المرجعفي"مقدمته"،الخوجهابنآلحبيبمحمد-أ

69(.صالسابق)المرجعفي"مقدمته"،آلزآويآلطاهر-ب
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اندثروما،لهالسابقينتأليفبعدالمعالممنحدثماعلىفيه)نبه

الخططلكتبمكملةحلقةاعتبارهويمكنوصفوها()1(.التيالاثارمن

عليه.السابقة

الموضوعي:البعد-3

موضوعيةمجالاتفيأُلفتالذيولأنالكتبعينةمنيلاحظ

والطب،،واللغة،والفقه،الحديثوعلوم،الببليوجرافيات:منها،كثيرة

والتراجم.،والتاريخ،لادبوا

فيالتغطيةمواصلةأساسعلى،بالاصلالذيولبعضوترتبط

ذلك:أمئلةومن،التغطيةلهذهمكانيأوزمانيتحديدبدون،الموضوع

الفقه:في)1(:مئال

5411ا!روزيللفورانيالشافعيفيتفقهالإب!

العروزي".)تلميذ-874ْالنيسا؟وري/للمتوليالإب،يه

)2(

.0056!الاًصفهاني.-

الفقه()فيالموضوعلمتابعةالتذييل541(شكل

اللغة:في)2(:مئال

هـ(.)-393للجوهري"،العربيةوصحاحاللغة"تاج-

،م8191الوحدةدار،بيروت،بالتاريخالوعيفيدرآسات،عمارةمحمد-أ)1(

901.ص

2/7591.،آلظنونكشف-ب

.11/،الظنونكشف)2(
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"،العربيةوصحاحاللغة"تاجلكتابوالصلةوالذيلالتكملة-

هـ()1(.6ه0)-للصاغاني

المنوعة:الطرائففي)3(:مئال

والتاريخ(الأدبفىمختارةهـ)طرائف837-الحمو!حجةلابن/الأوراقبمات

أتمنهع"2!وبتفسالموضوعنفس)في.المؤلفلتفس/ا!وراقثعرات!على

الطرائف()فيادضوعلمتابعةالتذييل)55"شكل

الحديث:في)4(:مثال

الجزَريالاثيرلابن،والاثر"الحديثغريبفي"النهاية-

هـ(.606)-

هـ()3(.119)-للسيوطي،"الغريبنهايةعلىوالتذنيب"التذييل-

مج.6،م7691،آلعربيةآللغةمجمع،القاهرة-أ)1(

تكملة،مجلدآت6منالمكونكتابهجعلآلصاغانيأنإلىآلتنويهينبغي-ب

صفةمنمتجردًاجديدًامعجمًايجعلهأنبإمكانهوكان"للصحاح("،وصلةوذيلًا

الصحاحفيبهاويذيليستدركآلتيمادتهجمعأنهعلمناإذآخاصة،التذييل

يلي:ماذلكمننستنتجأنويمكنمصدر.ألفمن

الاصلي.آلنصاحترامقوة-

وآلتكامليةالترآكميةللطبيعةالعميقوالفهمالعلميآلتواصلتقاليدوضوح-

.والمعلوماتللعلم

الالمحذاذ.العلماءبعضلدىالشديدالتوآضع-

.الحمويحجةلابن،الاورآق)ثمراتفي"مقدمتها"،آلفضلأبومحمد)2(

6(.ص،م7191،آلخانجيمكتبة،آلقاهرة

كاأ،ح1!هس!ول،5ص!ط،!ولكا!ث!أتححولهأ،س!ص!5،511ولث!ءيه!3ح...2649.3،931-أ)3(

2/9891.،آلظنونكشف-ب
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الذيولظاهرةتقييم

:للظاهرةوالمعلوماتيالأخلافيالوجه

التأليفبنيةفيالنموخصائصمنواحدةالتذييلطاهرةتمتل

مؤلفاتهمسمواالذينالعلماءتواضع،الانتباهيثيرومما،العربي

وجدولقد،معاصرينمؤلفينترفعالاَنيأباهتواضعوهو"الذيول("،ب

مجالهفيالتغطيةبمتابعةسابقعملتكملةفيسعادةالقدماءبعض

مجرىفيعرباتهتتتابعقطارًاالتذييلليشبهحتى،بهتأليفهمووصْل

والمنهج.والموضوعوالمكانالزمان

تسميةأمامنقف"الرفيع"بتواضعهاالذيولتسميةجانبوإلى

نسيجفيأشبهوهي،والمعلوماتيةآلجماليةوبخصائصها،"الصلة"

القرابة.نسيجفيالرحمبصلةالتأليف

تمامًايختلف،المؤلفينمنأجيالبينالوجدانيالاتصالوهذا

علاقاتهفيالمعاصر،العربيالتأليفمظاهربعضفينشهدهعما

الاخرين،أعمال!بتجاهلأحيانًاتتسمالتي،والببليوجرافيةالإنسانية

معيتكاملعملًانجدلابحيث،التأليفجهودفيوالفرديةوالانفصال!

.نادرًاإلاآخرعمل

وحيويةأساسيةقيمةهناكفإن،العلميةالاعمالقيمةكانتومهما

تقاليدفيالقيمةهذهتحققالذيولوكانت،التواصلوهي،العلمفي

المطالبةتعودفلاالظروفتختلفأنالممكنومن،القديمةالتأليف

العملفيذاتُهاالتواصلقيمةُتُفتَقدْعندماولكن،مقبولةبالتذييل

معًا.والغايةالركيزةيفقدفإنة،العلمي

التالية:المعلوماتيةالجوانبعلىوالاستدراكالتذييلظاهرةوتنطوي

السابق.للنصالتقويميةالنقديةالنظرة-1
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الاهتمامحالةفيالسابقللنصالتعويضيةالمعالجة-2

الدراسة:هذهفيعليهيطلقماوهو،ينقصهماوتكملةعليهبالاستدراك

الذيولبينكثيرةأحيانفيمشتركأمروهو"النصوص"تكامل

.والمستدركات

وهو،المعرفةمنمعينجانبتغطيةفيوالتطورالاستمرارية-3

عليهتنطويبماخصبةظاهرةوهي(".النصوص"اتصالعليهنطلقما

الزمانفيوامتداد،القديمالعربيالتأليففيوتكاملوتواصلانتماءمن

وعييبرزمماولعل،الإنسانيوالجهدوالمنهجوالموضوعوالمكان

ذإ"للحميدي("،البليغالتعبيرذلك،التذييلبفلسفةالعربالمؤلفين

نأيمكنولا.")1(..."كذاكتابعلىالذيولاتصلت"وقد:يقول

تاريخفيوالجمودالتكرارحوليقالمماشيءالظاهرةهذهإلىيتطرق

العربي.التأليف

الذيولمنفكثير،التأليففي"المدرسة"أو،والمثالالقدوة-4

مثاله.علىوالتأليف)2(.السابقالنصنمذجةعلىيقوم

التذييلببليوجرام

كتبه:بعضعلىالمؤلفتذييلأولًا:

ونمل:

كتبه:منواحدكتابعلىالمؤلفتذييل-1

1(.هـ()458)-العبادي:()1مثال

)2(.حاشية2/9102،الظنونكشف)1(

.94هص،النصنمذجة:آنظر)2(

2.649/،الظنونكشف)3(
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الشافعية.فروعفي!الزيادات"

)تكملة(.الزيادات!زيادة.

(.التكملة)تكملةالزياداتزيادةعلىالزيادة.

.هـ()1(557)-(الأندلسي)الطبيبزهرابن:)ب(مئال

والتدبير.المداواةفيصالتيسير"

التيسير(.ذيل)وهوالجامع"

ط.665)-شامةأبو:)ج(مئال

الدولتينأخبارفيصالروضتين.

)2(.الروضتينعلىالذيل"

كتبه:منكتابمناكثرعلىالمؤلفتذييل-2

:هـ(478)-الجويني:مئال

.)كتاب(!العمد"

.)كتاب(لاساليبصا"

الشافعيةبينالخلاففيهوقعمافيالمُضّيةالدرة"

ومسائللموضوعاتواستدراك)تكملةوالحنفية

()3(.والاساليبالعمد

بالموارثة(:التأليف)أوالعائلةتذييلثانيًا:

أدباءستةاشتركفقد،ونادرةطريفةظاهرةالعربيالتأليفشهد

)1(

)2(

)3(

1.052/،آلظنونكشف

المصرية.الكتببدآرمخطوطة

فيهوقعمافيالمضية)آلدرةفي"مقدمته")محقق(،الديبالعظيمعبد

الإسلامي،التراثإحياءإدآرة)قطر(،آلدوحة،والحنفيةآلشافعيةبينآلخلاف

م(.09،م84ص،آلاولآلقسم،أم869
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)تمتدسنة115مدىوعلىواحدةأسرةمنخمسةمنهم،الاندلسمن

جيلًابالموارثةكتابتأليففيهـ(السابعالقرنإلىالسادسالقرنمن

وهم:،جيلبعد

.هـ(584)-لحجاريامحمدبوأ-1

سعيد.بناللّّهعبد-2

الملك.عبدبنأحمد3-

الملك.عبدبنمحمد-4

الملك.عبدبنمحمدبنموسى-5

ص(.)-673الملكعبدبنموسىبنعلي-6

المَغرِب".حُلىفي"المُغربهو:والكتاب

العنوانوتقلبواحد،بعدواحدًاوالتكميلبالتنقيحتداولوهوقد

امتزجوقدسابقًا.المذكورالعنوانعلىاستقرحتىصورعدةفي

)1(.أصولعنذيولفيهتنفصللاواحدعملفيالتأليففيجهدهم

مؤلِّف:علىمؤلِّفتذييلثالئًا:

نماذجمنكثيرفيويتجلَّى،التذييلفيشيوعًاالاكثرهووهذا

المبحث.بهذاالتذييل

عربي:مؤلفعلىأجنبيمؤلفتذييلرابعًا:

علىبالتذييلص!4حكاثا4.*!ول*ممألانإدواردالمستشرققام

المسمَّى:قاموسهفوضع،للفيروزآبادي"المحيط"القاموس

تأليف:(،المغربحليفي)المغربفي"مقدمتة(")محقق(،ضيفشوقي-أ)1(

.2-1ص،م6491،آلمعارفدآر،القاهرة2،ط،واَخرينآلحجاري

2/1747.،الظنونكشف-ب
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.(1ول)حأط!3-35)1!ولطحا*حسأهول-موسلقاامَد

فييردلممماالادبكتبأمهاتمنمفردات"المد"ضموقد

المحيظ.القاموس

أجنبي:مؤلَّفعلىعربيمؤلِّفتكملةخامسًا:

)ترجمه،وآخريننيلسنتأليف"،القديمالعربي"التاريخ:مثل

علي()2(.حسنينفؤادواستكمله

مؤلفين:عدةعلىمؤلفتذييلسادسًا:

التالية:الامثلةفينشهدكما

)3(.المراكشي"والصلة"الموصوللكتابَيئوالصلةالذيل-1

تأليفكئير،وابنوالبرزاليالذهبيالحافظتواريخذيل-2

هـ()4(.741سنةمن)يبدأهـ(8ه1)-شهبةقاضيابن

:عربمؤلِّفينعدةعلىأجنبيمؤلِّفتذييلسابعًا:

مثل:

للمعاجموتكملةذيل)وهوم(.)-1883"دوزي"معجم-

(.()ْالعربية

)2(

)3(

)4(

...ط340هول،أ*ااأثه!!!5*3،!"س!،3681.

.د.تالانجلو،مكتبة،القاهرة

،بالموصولالمقصودوهوآلفرضيابنتاريخمنكلتذييلآلمراكشيقصد

الموصوللكتابيوالتكملةالذيل،المرآكشي:انظر.بَشكوآللابنوالصلة

صآ.،م7391آلنقافةدآر،بيروت،شريفةبنمحمد:تحقيق،والصلة

1.1/982/،آلظنونكشف

مج.2م(،1881-)1877،ليدن
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:والأصولالذيولإدماجثامنًا:

)1(أصلينصمنلاكثرالإدماجظاهرةالعربيالتأليفشهد

أمثلتها:ومن،بالاصولالذيولإدماجظاهرة-أيضًا-شهد

)2(للذهبي/الحفاظ

67ْالحسبذيْتذبيل/الحفاظطبقاتذبل

فهدبنمحمد/الحفاظطبقاثبذبلالألحاظلحظ

هـ871-)الجد(

المعجم/حروفعلىالسابقةوالذبولالاًصلادماج

(88ْ)-ْ)الأب)فهدبنعمر

)3(

الأصولمعالذيولإدماج)56(شكل

:الذيولاختصار:تاسعًا

التالية:الامثلةفينجدكماللاختصار،الذيولبعضتعرضت

)1(:مئال

الائارابن)تكملة(،بَشْكُوَاللابن"الصلة"لكتابالتكملة-)الذيل(

هـ(.6ه)-8

)1(

)2(

)3(

.آلكتاببهذا793ص،الرآبعالمبحث-التاسعالفصلفيآلنصوصإدماج:آنظر

.2/7901،الظنونكشف

أحدهموقامالاخفاد،طبقةمنالفهود،عائلةمنالمؤلفينمنبقيةهناك

هـ(،885)-فهدبنعمرألفوقدالجد.فهدوآبنالحسينيعلىبالتذييل

آلزركلي،آنظر:فهد.وابنبفهدسميفيمنالجهدبذل:بعنوانكتائا

5/63.،م9791،للملايينالعلمدار،بيروت،4ط،الاعلام
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)اختصره(،"الصلة"لكتابالتكملةمختصر-(الذيل)مختصر

هـ()1(.746)-الذهبي

)2(:مثال

اللصفدي(،الوافيبعدوالمستوفىالصافيالمنهل)الذيل(

قرنتراجمدرإضافة"الوافيمن)اختيارهـ(874)-برديتغريلابن

تراجمة(.إلىالزمانمن

تغريلابن،الصافيالمنهلعلىالشافيالدليل(الذيل)مختصر

له،كالديباجةوجعله،المنهلباختصارالمؤلف)قام)أيضًا(بردي

للمنهل()2(.كشافبمثابةوهو،نفسهبالترتيب

:الذيولشرحعاشرًا:

)1(

)2(

ذلك:أمثلةومنبالشرحالذيولبعضحظيت

327.ص،لذهبيآ،معروفعوادبشار

المنهلعلىآلشافي)الدليلفي"مقدمته")محقق(،شلتوتمحمدفهيم-أ

.8-16/،م9791آلقرىأمجامعة،آلمكرمةمكة-برديتغريلابن،الصافي

الدليلكتابهمنبرديتغرديابنقصد:الشافيالدليلفكرةعلىتعليق-ب

ويقوم،سريعكمرجعيستخدمالذي،"الكشاف"الموجزيكونأن،الشافي

وكلاهما،آلصافيآلمنهلوهوآلموسعآلنصإلىيوصلالذيالكشافبدور

طبعتهافيالبريطانيةآلموسوعةفيمطبقةآلفكرةنفسونجد.الترتيببنفس

حيث،م7491فيالصادرةكااءظأولول،أ+31"+)سححالثلاثةالمستوياتذآت

وكشافًاسريعًامرجعًاحأالا1ء44?935المعرفةمنآلمصغرالمستوىجعلت

المعرفةمنالموسعللمستوىآلوقتنفسفي4!حول(لأصحءولءعحمحءعة)*سح4!4

بأكثر،الكشافالموجزفكرةإلىبرديتغريابنسبقوقدالا1،عصظ4سح،44،95

انظر:.قرن11من

+طص!**!س!3حلاس!51-،س!44!كا*4،ء!ولحا!،431ث!ص!4،حط4ص!ء!5!53حكارءا،.1+ع!.،

03.7491لأهثما.
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)ذيلهـ(467)-للباخرزيالعصر"،أهلوعصرةالقصر"دمية-

(.للثعالبيالدهرليتيمة

المالكي.الوهابلعبد"،الدمية"شرح-

:الذيولمنالانتقاء:عشرحادي

أمثلتها:من،الذيولمنمنتقاةمؤلفاتوجدت

ص(.)-643النجارابنتذييل(،البغدادياللخطيببغداد"تاريخ"ذيل-

!

)انتقاء(النجار(،الابنبغداد("تاريخذيلمن"المستفاد-

رجاللتراجمانتقاء)وهوهـ(974)-الدمياطيأيبكابن

()1(.الحديث

الذيولى:علىالذيولتفارع:عشرثاني

)تذييل:أي؛المتجانسالتفارعمنرتبعدةالذيولتأليفشهد

إلخ...(.الصلة)صلةأو(،التكملة)تكملةأو(،التذييل

في،السابعالتفارعإلىالنماذجبعضفيالتفارعهذاوصلوقد

ثمانيةإلىوصلت،الزمانمنقرونعدةلتغطيتمتدالذيولمنسلسلة

)2(.وذيولهالنقلةوفياتنموذجفيشهدناكما

فيالنصوصواتصال،النصوصتكاملظاهرتاذلكمنويتضح

:الذيوللتفارعأخرىنماذجيليماوفيصورهما،أجلى

)1(

)2(

2.761/،آلظنونكشف

بالبحث.366ص،آلنموذجآنظر:

378



البغداديالخطيب/بغدادتاريخقي)1(تفارع

!

)1(

)2(تفارع

)3(تفارع

)4(تفارع

)ذيل(النجارلابن/بغدادتاريخذيل!

!

ذيل(/)ذيلالساعيلابن/النجارابنذيلعلىذيل3

!

ذيل(ذيل/)ذيل/الفوطيلابن/الساعيابنذيلعلىذيل7

)57(شكل

الثالثالتفارعحتىمتجانستذييلببليوجرام

1/288.،الظنونكشف-أ:انظر)1(

255.-254ص،التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان،السخاوي-ب

،السلاممدينةأوبغداد)تاريخفي"مقدمته")محقق(،،فرحأبوقيصر-ج

مج،د.ت،العربيالكتابداربيروتهـ(،463)-آلبغداديالخطيب:تأليف

-ج(.)بص،1
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)1(

الأصلي(النص)هـ"3ْ-الفرنمىِلابق/الأندلسمداءتال!اويلوصول

الل()غدعئهل

-
87َليشنوالالأنللس/ايهنالمةير4فىالصلة

ثان()نظدعنيلعلىونسلعة

!ب

--هـ-

عماهـ)2(لادينلميائمكوالادنصلهَعلىالنيل

القدرواذيطلضهـليالصلةذيل

الزلرلادن/الصلةصلة

"3فركنما/لا!نالصلةكتاليعىالنثل

الأندلسىِ)4(سي/لاديندطَثنكوالابنصلةعلىالنيل

(الأدارةلابين/الصلةلكدَاديالدكملة

بم!

/ننبرإكسى:واتضنةإلبّومتولينكنَابهيئوانتنبنةاإئ!ذ

)58(شكل

الثانيةالدرجةحتىللذيولمتجايستفارعببليوجرام

الثانية(الرتبةفيتكرارالذيول)ويلاحظ

الاصليالكتاب:منكلعلىيُذيّلالاخيرالذيلأنويلاحظ*

تفارعأنه:أي؛بشكواللابن()الصلةوهولهذيلوأول)الموصول(،

واحد.وقتفيثانٍوتفارعأول

)1(

)2(

)3(

)4(

.م6691،وآلترجمةللتأليفآلمصريةالدآر،القاهرة

2.07/،آلمكنونإيضاح،آلباباني

بنمحمد:تحقيق،والصلةآلموصوللكتابيوآلتكملةالذيل،المراكشي

9.ص،شريفة

1/545/2.07،،آلمكنونإيضاح:الباباني

.م9191وبالجزآئر،م1882بمدريدنشر-أ

1/286.،الظنونكشف:في(الصلة)مشكل:هكذآعنوآنهويَرِد-ب
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الأصليالنصإا(ث-2المنجمبنهارونالشعراء/اخبرفيالبارع

لابناتشِيمةلممغنصر

المصرياتقايرجمد

اتصر/أهلمحامهـنفيالدهريتيمة

هـ924-،الثعالص

ادل()تفدعنيل

ذيل%وررأثاتكبمنقسه(يلمؤلفاتيديمةيتيمة

)تفدعاتذورنللااتمثفراليناليتيمهَ/نهل

ثان(متثانسهـ4-43ا!روري

2

)تفلرعالذيلنيلالصر:اهلرصموةاتقصرلعيةلعداتلميه/ف!رح

ثان(متعاضهـ7،4-تل!هاخرزياللعالبى/للِتيمةنيلالمالكيالوه!

3

)تفرعالذيلذيلذيلثالنيل(اتقصردميةوشاح

ثالث(متعانم!االحسنلاْيهى/

ذي!ثحل،يمىيلإيالثفمانمرع4هلىوص!ر؟اتدهرزينه

للخط!ريالصر/

الفمهالياو،الاث!بثيصد

الذيلذيلذوونيلل!كلرةاتقصرخريدةرضايىالذبلإ/بطرد

رابع(متجا"لس)تكرعللصاداتصمرلماهل)مختصر؟رر930-ارومي

هـ97ْ-الأصبهانى0.(القصرخريدة

95()شكل

الرابعالتفارعحتىالذيولوأشباهالذيولببليوجرام

والثالثةاتثانمةالدرجةتفارععندوتكرارالذيول

...(والشروحا!مختصرات)مثلالذيولعلىتابمهَمؤلفاتمع

،والسخاوي0502،-207،7612/9402،-1107/،الظنونكشف)1(

.002ص،بالتوبتِخآلإعلان

1.761/،الظنونكشف)2(

السابق.المرجع)3(

2.729/،السابقالمرجع)4(

والجزيرةومصروآلشامآلعراقأهلمنهـ(ه29-05)0سنةمنآلشعراءأورد()ه

207(.1/الظنون)كشفوالمغرب
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واحد:نصرعلىالذيولتكرار:عشرثالث

واحد،نصعلىالذيولتكرارظاهرة،العربيالتأليفشهد

ذلك:أمئلةومن

)1"/المذهباًعانمعرفةفىالمُدْهَبالديياج

هـ997-البصرفرحونلابن

نيل)ذيل(
())2(

وحليةالتيباجتوشتح/الديباجبتطريزالايتهاجنيل

800ْ1-للقرا./.الابتها64ْ9+!!.ايهابالأحمد

(06)شكل

:المختصراتعلىالذيولتفارع:عشرزابع

كانحيث،بالتلخيصالخاصالمبحثفيلذلكأمثلةرأيناوقد

ليجمعالجديد،التذييلبهيُلحقثمالاصليالنصيختصرالمؤلفينبعض

الذيل.ومنالاصلمنالاستفادةبينواحدنصفي

:مثال

هـ(:035)-للزجاجي("،الفروعفيالتهذيب"

للطبري("،الشافعيةفروعفي"المفتاح:لكتابمختصروهو-:

هـ(.335)-

)1(

)2(

1/762(.الظنون)كشفالمالكيةطبقاتيشمل

الاصلي.العنوانعلىآلمبنياللفظيالزخرفلاحظ
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"بزوائديلقبولذلك؛المفتاحعلىزائدةفروععلىويشتملير

")1(.المفتاح

نصعلى،الاول!التفارعرتبةمنوالتذييلالتلخيصبينويجمع-؟

"المفتاج".هوأصلي

لمحىحصيصيءلمحىصي

1/517.2/9176،،الظنونكشف)1(
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الفالثالمبحث

النصعلىالبناء

التكميلي،التأليفأشكالمنثالثًاشكلًاالنصعلىالبناءيُعد

والتذييل.الاستدراكقبلمنشملالذي

بعضإليهالجأ،التأليفمنطريقةهو،النصعلىوالبناء

فهو،عليهجديدكتابلبناءكأساسمعينًا،نصًّااتخذواعندما،المؤلفين

يقوموإضافةوتطويرتنميةمع،سابقلنصالجديدالنصاحتواء:يعني

،جديدةوبياناتمعلوماتإضافةذلكويشملالجديد،النصمؤلفبها

تنظيمأو،المعلوماتعرضطريقةفيتغييرًاأوتطويرًايشملقدكما

وغيرها.كالمعاجمالمرجعيةالكتبتأليفحالةفيالمعرفيةالوحدات

العلميللتواصلكركائزالنصوصإلىالقدماءنظرةمعذلكويتفق

بعضفيحرصمنشهدناهماجانبفإلى.الجديدللبناءوأسس،والتأليفي

تكملةومحاولة،عليهاوالإبقاء،النصوصببعضالاحتفاظعلىالاخيان

والتكملةالمواصلةإلىالسعيأو،المستدركاتبتأليفالداخلمننواقصها

فيأخرىظاهرةنجد-عليهاالذيولبتأليف،خارجهامنأوبعدهامن

جديد،بناءفيوإدماجهاالنصوصبعضتفكيكظاهرةهي،النّصِّيالتأليف

تخطيهايمكنلا،معينمجالفيحيويةمادة،الحالةهذهفيالنصباعتبار

بعدها.منالتذييلأوالاستدراكيكفيلاكما،تجاوزهاأو

ظاهرةالعربيالتأليففييمثلبأنهالاستدراكوصفسبقولقد

("،النصوص"اتصالظاهرةيمتلبأنهالتذييلووصف"،النصوص"تكامل
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".النصوص"تنميةهيثالثةظاهرةيمثلفهو،النصعلىالبناءأما

ضخمرصيدإليهمضافًاجديد،كيانفييندمجالقديمفالنص

أحيانًاإعدادهايتم،القديمالنصمنجديدةطبعةوكأنه،المعلوماتمن

.عديدةبقرونالاصليالمؤلفوفاةبعد

طريقتين:خلالمنيحدثكانالنصعلىالبناءأنويلاحظ

بحيث،البدايةمنذالجديدالمؤلفخطةضمنيكونأنإما-

الجديد.كتابهعليهيبنيلكيمعينًانصًّايختار

التأليفمشروعيَتَعَمْلَق)1(عندماعَرَضًا،ذلكيحدثأَنإما-

نصلشرحالتأليففييشرعالمؤلفينبعضكانفقد،مسارهويتحول

يتطورأنيلبثلاعملهولكن،عليهالاستدراكأوالتذييلأو،معين

يصبحلكي،الاستدراكأوالتذييلأوالشرحمجردويتخطى،ويتضخم

.جديدًاتأليفًا

المقصودالشكلمنالتحولفيهاحدثالتيالمجالاتأهمومن

عديدةأمثلةنجدحيث،والشرحالتذييل:مجالا،النصعلىالبناءإلى

فيتُستعرضوسوف،الاصليللنصوالتهامها،والشروحالذيوللتعملُق

غيرهوبينالنصعلىالبناءبينالفارقةالملامحتحديدمع،يليما

النصي.التأليفأشكالمن

النصيلامسأنه،للذيلالمُثلىالخصائصفيالمعروففمن

معالذيليتداخلوربما،بعدهمنيكملهثمانتهائهنقطةعندالاصلي

ينقصهلماوالتكملةالاستدراكمنمحدودبشيءالاصليالنصّ

القيمة.أوآلحجمفيآلاصلىِآلنصعلىالتابعآلنصتفوقبالتعملقيقصد-أ)1(

)آلمؤلف(

.والطولالوزنفيجنسهيفوقماوالعملاق،عَمَلقمنمشتقتَعمْلقَ-ب

عملق(....العربلسانمنظور،ابن)انظر:
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النصيلتهموأصبح،دورهتجاوزالذيولبعضولكن،الداخلمن

الجديدالعملنعتبرأنيمكنولا،إليهيضيفثمويحتويهكلهالاصلي

نأذلكومعنى،القديمالنصعلىجديدبناءهوبلتذييلًاأواستدراكًا

الاستدرالبمنأشكالًا،الواسعةأبعادهضمنيشملالنصقدعلىالبناء

والتذييل.

للنص،المكملةالتأليفأشكالبينالفروقتوضيحويمكن

وهي:

.الاستدراك-1

بنوعيه:التذييل-2ْ

الكامل.-أ

المتداخل.-ب

النص.علىالبناء-3

التالية:الأشكالطريقعنوذلك

التفطهَ)بى(

لاستلادراكا

)61(شكل

(كستدرالاا)
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)يي(النقطة

)62(شكل

المتداخل()المَذييل



النعَطة)ت(

)63(شكل

الكامل،)التذييل

ا!ممليالنص

)64(شكل

النص(على)البناء

بعضمنالعلممجالاتمنمجالأيفيالتأليفيخلوولا

يذكر.لمأوصراحةذلكذُكرسواء،القديمالنصعلىالبناءأشكال

المعاجممجال،النصعلىالبناءشهدتالتيالمجالاتأهمومن

إخراجينشدالذيالمصنّفأماممطروحةكانتالتيالطرقفمن،العربية

الاستخدامقاموسمنيتخذ"أن،جديدةبمتطلباتيفيجديدمعجم

")1(.لعملةبدايةالشائع

الأعمالهذهلمثلبغيرهايمكنلا،عمليةمنطقيةبدايةوتلك

الوجود.إلىتظهرأنالضخمةالمرجعية

جهودمنمتعددةأشكالعلىالنصعلىالبناءاحتوىولقد

وغيرها.والتذييلوالاستدراكالشرحبينتجمع،التأليف

،النصوصعلىالبناءمنمتسلسلنموذجالمجالهذافيولدينا

يلي:كما

هـ(.393)-للجوهري"،اللغةفي"الصحاح:الاولالبناء-

القواميسعننوعيةنظريةدراسة:آلعامةالمراجع،الهجرسيمحمدسعد)1(

.02ص،أم089،القاهرةجامعةمطبعة،القاهرة،المعارفودوائراللغوية
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بُنِيَعلية:

هـ(.817)-للفيروزآبادي"،المحيط"القاموس

للفيروزآبادي."،المحيط"القاموس:الثانيالبناء-

علية:بُنِيَ

هـ()1(.012ه)-للزبيدي،"العروس"تاج

يبنيأساسًاالصحاحمعجمالفيروزآبادياتخذ،الاولالبناءففي

فاتهقدوجده-يقولكما-ولكنه،واشتهارهالصحاحلتداولنظرًا؛عليه

،النادرةالغريبةالمعانيبتركأو،المادةبإهمالهإماأكثر،أواللغةنصف

صحاحعلىكتابهفضليُظهرأن،القاموسبتأليفالفيروزآباديوأراد

قدوكانأضافهاالتيالموادالاخمر،باللونميزولذلك؛الجوهري

)2(.أخرىوصرفيةلغويةاجتهاداتأضافكما،الصحاحأهملها

العروس"تاجمعجمهالزبيديصنفعندماالشيءنفسحدثوقد

للفيروزاَبادي،"المحيط"القاموسأنرأى"فقد،"القاموسجواهرمن

معانيه،عنللكشف"بشرحه"فاهتم،العربيةاللغةفيأُلفماأجلِّمن

)1(

)2(

آلحالتينكلتافيعليهوالبناءآلاصليالنصبينآلزمنيةآلمسافةأنيلاحظ

الرابعآلقرنأواخرإلىينتميفالصحاح،قرونأربعةتبلغ،السابقتين

إلىالعروسوتاج،الهجريالثامنالقرنأواخرإلىوالقاموس،آلهجري

المعرفةلتراكممعقولًامدىذلكويبدو،الهجريعشرالثانيآلقرنأوآخر

والتعددآلتراكمذلكويبدوبل،عليهبالبناءسابقنصبتجديديسمحالذي

)آلمؤلف(جديد.نصوإخرآجقديمنصعلىبالبناءوملحًامغريًّاوالانتشار

لماآلوسيطوالقابوسآلمحيط"الفاموسمعجمهسمَّىأنهخليفةحاجيويذكر

0131(.-2/6013آلظنون)كشفشماطيط(".العربكلاممنذهب

آلمتفرقة،القطع:والشماطيط،آللونالحسنالوجهآلجميل:والقابوس

)قبس،:مادة،...آلعربلسان،منظور)ابن:آنظر.شِمْطِيط:وآلواحدة

شمط((.
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وملخصاتهاوحواشيهاوشروحهاالعربيةاللغةكتبمنكبيربعددواستعان

وتراجمالانسابوكتب،ومختاراتهاوذيولهاومستدركاتهاوتهذيباتها

تاريخمثل:والتواريخالحديثوكتبوالفقهاءوالمفسرينالمحدِّثين

والامثال،الفقهفيوالفروقالمسائلوكتب،وذيولهبغدادوتاريخدمشق

وعلومالحيوانوكتب،وشروحهاالشعرومجاميعكالمقاماتوالادب

وفنونوالنباتوالعقاقيروالطبوالخططالإنشاءدواوينوكتبالقرآن

...أخرى

لمماوالادلةالشواهدمنالجديدمعجمهفيالزبيديأضافوقد

شملفانتظمالفوائد،منالكتبفيتفرقماوجمع،مثلَهُمثلُهُيَجمَع

وصار،""المجموعبمثابةأصبحالذيالجديد،عملهفيالاصولتلك

")1(،الفروعبمنزلةالاخرىوالاصول،الاصلبمنزلةالزبيدينظرفي

المعانيويذكرمفصلًا،شرحًاوالاماكنالاعلامبشرح"يهتموهو

استدراكاتهمادةكلآخرفيويذكر،العاميةالالفاظوبعض،المجازية

")2(.القاموسصاحبعلى

عملفيوعمقهالتأليفيالجهداتساعمدىيتضح،سبقومما

ليسوهويذكر،كماالمحيطللقاموس"شرح"مجردليسفهو،الزبيدي

القاموسمناتخذجديد،عملهوبل،للقاموستذييلأواستدراكمجرد

اتجاةفيحركاتهلضبطومؤشرًا،عليهللبناءوهيكلًاأساسًاالمحيط

التأليف.أبعادمنوغيرهوالتذييلوالشرحوالإضافةالتوسع

هوبل،التأليفمنالنوعبهذاللاحاطةكافيًاوصفًاليسفالشرح

جوآهرمنآلعروستاج،آلحسينيمرتضىمحمدآلسيد،آلزبيدي:آنظر)1(

.ه-2ص،آلمقدمةهـ،6014،الخيريةالمطبعة،القاهرة،القاموس

للنشرالثقافةدآر،آلقاهرة،آلمراجعلدرآسةمدخل،آلحلوجيآلستارعبد)2(

38.ص،م7491،والتوزيع
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تجعل،التأليففيأخرىأبعادإلىيضاف،أبعادهمنوواحد،منهجزء

نفسأداءفيوينافسهويتجاوزهيستوعبه،لسابقهنِدًّاالجديدالعملمن

النصينافسلاعادةالشرحأنحينفي،لغويكمعجموالوظيفةالدور

يخرج،بينهماالعلاقةفيتغيرأوخللحدثإذاإلا،المشروحالاصلي

)1(.أخرىوظيفةإلى،وظيفتهعنبالشرح

البناءعن،الصحاحعلىتمالذيالاولالبناءإنجازينفصلولا

إلىمضافةالاولالبناءفقيمة،المحيطالقاموسعلىتمالذيالثاني

الذيبالمعمارأشبهالنصوصعلىالبناءتتالينجدوهكذا،الثانيالبناء

".النصوص"تنميةظاهرةإطارفي،ويتعاظمويتسعيعلو

يلي:كماالثلاثةللمعاجمالبنائيالببليوجرامنصورأنويمكن

)1(

الثلالة(المعاجم1النصوصبناءببليوجرام6()هشكل

003.ص،آلنصعلىالشروحمبحثآنظر:
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والتي،القاموسشرحفيالاصليةونيتهالزبيديلنموذجوبالإضافة

لمؤلفينأخرىنماذجنجد،ويتجاوزهالشرحيفوقضخمعملإلىتحولت

الشرحنطاقليتجاوزعملهمواتسع،للتأليفسبيلًاالشرحمناتخذوا

يبنىجديدًاعملًاوليصبح،الاصليالنصتجاهالتفسيريبدورهالالتزامأو

التاليين:النصَّينبينالعلاقة:ذلكأمثلةومن،إليهويضيف،علية

الاصلي:النص-

الاجدابيإبراهيمإسحاقلابي،"المتلفظونهايةالمتحفظ"كفاية

(.اللغةفي)مختصرهـ(065)نحو

الجديد:البناء-

أهـ(.017)-الفاسيالطيبلابن،"المتحفظكفاية"شرح

جديدبكتابخرجولكنه،المتحفظكفايةبشرحالفاسيبدأفقد

إضافةمنالفاسيأكثر،والشرحالضبطجانبفإلى،وأسلوبهمادتهفي

والنحوية،اللغويةوالمسائل،المختلفةوالاراءوالنقولالشواهد

الكتابوأصبح،والنباتوالحيوانوالمواقعالاعلامعنوالحديث

مثل،الموضوعاتأوللمعانيمعجموهو،لغويةموسوعةالجديد

)1(.سيدهلابنالمخصص

فيهأنجزالذيالقرننفسإلىأيضًا،اللغويالعملهذاوينتمي

بسيط.زمنيفارقمع،الهجريعشرالثانيالقرنوهو.الزبيديعمل

بعضبينالبنائيةالعلاقةيدرسأنللمؤلفيتوفرولم

علىأحدهااحتواءومدىالاَخر،والبعضالتراثيةالعربيةالببليوجرافيات

"السعادة"مفتاحهـ(،4)ق"الفهرست"المجالهذافيولديناالاخر،

تحريرأو،المتحفظكفاية)شرحفي"مقدمته")محقق(،،آلبوابحسينعلي)1(

هـ(،0117)-آلفاسيالشركيالطيببنلمحمد،الكفايةتقريرفيآلرواية

17.-16ص،م8391،آلعلومدار،آلرياض
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هـ()1(.11)ق"الظنونو"كشفهـ(،01)ق

النص"على"البناءفيالعلميالجهدطبيعة

القديم،النصبينالعلاقةعرفناإذاالجهد،هذاطبيعةتتضح

نأويمكنالجديد،النصوبين،عليهيُبنىالذي"،الأساس"النصأو

التاليين:البُعدينالعلاقةهذهتشمل

:الاحتواء:أولًا

)1(

)*(

هذهبينالعلاقةتشملمقارنةتحليليةدرآسةتنالأنالمسألةهذهتستحق-أ

هذافياللاحقالعملبأنالقائلةالفرضيةأساسعلى،بالتتابعالاعمال

إليه.وآلإضافيةالسابقاحتواءعنلهمنأىلاالببليوجرآفيالمجال

)المؤلف(

بالإنتاجلاتصالههناذكرهيصح،آلمجالهذافيمهمنموذجوثمة-ب

تاريخبينآلعلاقةنموذجوهوألا،آلاصلألمانيأنهرغم،العربيالفكري

آلعربي،آلادبتاريخ:عليهآلسابقوالعمل،لسزكين،العربيالترآث

تصنيفسزكينبدأآلعشرينالقرنمنآلستيناتمنتصفففي،لبروكلمان

حصرمجالفيالمنهجوبنفس،بروكلمانلكتابوتكملةكملحق،كتابه

ورأى،بروكلمانحدودوتخطَّىتضخمعملهولكن،العربيالفكريالإنتاج

ثمأضعافًا،عليهيزيدوأنالجديد،كتابهفيبروكلماننصيدمجأنسزكين

،العربعندللعلومتأريخإلىببليوجرآفيحصرمجردمنعملهسزكينطور

نفسها)"(.المخطوطاتعلىآلاطلاعإلىبالفهارسآلاكتفاءوتجاوز

الحصرناحيةمنوتوسعآحتواءإلىتذييلمنعملهتحولوبذلك

ومنهجًا،العربعندللعلومآلتأريخهوجديدًاهدفًاوأضاف،الببليوجرآفي

نفسها.آلمخطوطاتعلىالاطلاعهوجديدًا

فهميمحمودالعربيةإلىنقله،العربيالتراث)تاريخفي"مقدمته"فؤاد،،سزكين:انظر

1/7(.،1مج،م8391،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،الرياض،حجازي

تاريخمعهد،فرآنكفورت،والإسلاميةالعربيةالعلومتاريخفيمحاضراتفؤاد،،سزكين-

13.-1اص،م8491،والإسلاميةالعربيةالعلوم
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وحداتضمبذلكويُقصد،القديمالنصهضم:يعنيوهو

ينبغيلماومؤشرًاللبناء،أساسًاواتخاذها،القديمالنصفيالمعرفة

تهذيبهاأوالوحداتهذهتلخيصيتموقدالجديد،النصفيإضافته

منها.والاختياروتصحيحها

التمايز::ثانيًا

عنتميزهعناصرعلىالجديدالنصاحتواء:يعنيوهو

العناصرمنأكثرأوواحدخلالمنالتمايزيتحققوقد،القديمالنص

التالية:

استدراكذلكويشمل،العلميةالمادةمنالمزيدإضافة-1

والشواهدالمعلوماتمنالجديدوإضافة،الاصليالنصينقصما

إلخ....النظرووجهاتوالشروحوالمسائل

وردمابعضضبطمع،المعلوماتفيالدقةمنالمزيدتحقيق-2

وتهذيبه.وتصحيحهالاصليالنصفي

وتوضيحه.الأصليبالنصغامضًايبدوماشرح-3

.والهدفالمنهجتطوير-4

الموضوعية.أوالزمنيةأوالمكانيةالتغطيةحدودتوسيع-5

الفاصلفيالمعرفةتراكممنوالاستفادةالمصادر،فيالتوسع-6

أدواتوتوسيعوتطوير،النصعلىوالبناءالاصليالنصبينالزمني

إلخ....والمعاينةكالمشاهدةالبياناتجمع

لوحداتالمرجعيالتنظيمأووتحسينهالعرضأسلوبتطوير-7

فينسقمنأكثربينبالمزجأو-موضوعيًّا-زمنيًّا-)هجائيًّاالمعلومات

المرجعي.التأليفحالةفيوذلك(،الترتيب

رأيناكما،القديمالنصعلىالتفوقجوانبوإظهارالمقارنة-8

القديموالنص،للفيروزآبادي،"المحيط"القاموسبينالفروقإبرازفي
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.للجوهري"الصحاح("،وهوعليهالبناءتمالذي

النص،علىآلبناءفيالعلميةالجهودتعددمدىيتضحولكي

فإنهوالتمايز،الاحتواءفي،السابقةالثمانيةالعناصرمنكثيربينوالجمع

:المجالهذافيالتاليينالنموذجيننتأملأنالمهممن

هـ(:5012)-الزبيدينموذج-1

إخراجفيالزبيديبهاقامالتيالعلميةالجهودخصوبةنلاحظ

القاموس:القديمللنصمعالجتهفيسواء،"العروس"تاج:معجمه

وأضافها،جمعهاالتيالمادةفيأوهـ(،817)-للفيروزآَبادي،"المحيط"

نُكَتَهُوذكروصوَّب،العبارةممزوجشرحًا"المحيط"القاموسشرححيث

مآخذهإلىوأشارمعافيهعنوكشف،ونوادره(الدقيقةمسائله:)أي

مصادرمنلهالشواهدأبياتوالتقط)اقتباساته(،ونُقُولِهِ(مصادره:)أي

فيوجمعوالاختياز،والتنقيةالاختصاروتحَرَّى،مقدمتهفيذكرهاكثيرة

منطوقمنوالمغاربةالمشارقةكتبمنتفرقمابينالجديدمعجمه

0)1(

.ومفهوم

،الشرح:التأليفمنالتاليةالانواعإلىهنانتعرفأنويمكن

المصادروتوثيق(،الدقيقة)المسائلوالتنكيت،والاستدراكوالتصويب

وإدماجالنصعلىوالبناءوالانتقاء،والتهذيب،والتلخيص،والتخريج

.النصوص

ط:065)-الصاغانينموذفي-2

الصاغاني.بهاقامعديدةوجهودًامراحلالتاليالنموذجيلخص

.ه-3ص،المقدمة،آلعروستاج،الزبيدي:انظر-أ)1(

محمد)انظر:جذرًا،78911آلعروستاجفيآللغويةالجذوربلغت-ب

7(.صآلعربيةالمعاجمعلىالاستدرآك:جبلحسن
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-393ْللجوهري/العربيةوصِحاحُاللغةلاج

0ْ6ْ-للصاغاني/والصلةوالذيلالتكملة

6َْ-َللصاغلأيي/البحريْنمجمع

الحاشلتي+التكملة+الصحاح:مادةيشمل

الصاغاني(إنموذجالنصعلىالبناءفيالعلميةالجهود)66(شكل

التفاصيل:

)تاجمعجمعلىوالتذييلبالاستدراكهـ(6ه0)-الصاغانياهتمير

ذلك:أجلمنوألَّفهـ(.)-393للجوهري(،العربيةوصحاحاللغة

جمعوقد(العربيةوصحاجاللغةتاجلكتابوالصلةوالذيل)التكملة

مصدر)1(.ألفمنمادته

وجعلهلغة(،منالجوهريأهملما)كتاب:الصاغانيوضعثم!

مج.6،أم769،آلعربيةاللغةمجمع،آلقاهرة)1(
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6ْ-َللصاغاني/لغةمنالجوهرياهعلماكت!

التكملة(علىحاشيةوهو)

0ّْْ-للصاغاني/الزاخرالعُياب

(زيالىاتبضمعسبقماكليشمل)



)1(،التكملةمخطوطةفي)ح(بحرفمادتهوميَّز،التكملةعلىحاشية

"الصحاح".علىاستدراكًاذلكويعتبر

الصحاحمَجْمع:أيالبحريْن(؛)مَجْمعسمَّاهجديدًاكتاباوضعثم-ص

مميزةالتكملةومادة)ص(،بعلامةمميزةالصحاجمادةفيهجمع،والتكملة

)ح()2(.بعلامةمميزةالتكملةحاشيةومادة)ت(،بعلامة

"،البحرين"مجمعفيحدثالذيالتكراريتحاشىانرأىثم*

"العُباب:بعنوانبهخاصجديدمعجمفيزياداتبعضمعمادتهفمزج

مجلدًا،عشرينبلغالصاغاني،"اللغةفيالفاخرواللُّبابالزاخر

عندوتوقف(،والفصل)الباب"الصحاح"نفسهالترتيبفيهواستخدم

)بكم()3(.مادةفيالميمحرف

التاليةالانواعإلىالصاغانينموذجفينتعرفأنويمكن

التأليف:من

علىوالبناءمصدر،بألففيهاستعانالذيوالتذييل،الاستدراك

ومَوْسَعَةُ،النصوصومَرْجَعَةُ(،للجوهري"الصحاح("على:)أيالنص

التالي.المبحثسيتناولهماوهو،النصوصإدماجثم،النصوص

ص!?لمحىصيو

951.-2/518،آلعربيآلمعجمنصار،حسين)1(

951.ص،السابقالمرجع)2(

.1،006/21122/،الظنونوكشف543،-053ص،آلسابقآلمرجع)3(
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الراب!المبحث

النصوصادماج

وهو،النصوصعلاقاتمنآخرشكلًاالنصِّيالتأليفيعرف

واحد.كيانفيالنصوصبعضإدماج

فيهيعادالذيالمزجيالتأليفيالعملذلكهوبالإدماجوالمقصود

لنصمتجانسوتركيبجديدةبنيةلإظهار،النصوصوحداتتركيب

منفصلةكانتنصوصلعدةالمتفرقالاستعمالعنوجودهيغنيجديد،

فيجديدًاعنوانًاالجديدالتركيميالنصويُعطَى،قبلمنمستقلة

)1(.الغالب

النص،علىالبناءمبحثفيقبلمنعرفناهعماذلكويختلف

فيالمعرفةأضافتهبماوالتنميةللتعليةأساسًانصاتخاذ:يعنيالذي

عشراتوالإضافةالبناءفييستخدمفقد،الاصليللنصتاليةزمنيةسعة

الجديدالمؤلفمنهاينتقي،متعددةموضوعاتفيالمراجعمنمئاتأو

الذيالمعلومالطرفوهو،الأساسيالنصإلىللإضافةصالحًايراهما

لإنشاء،الصحاحمعجممفرداتإلىالإضافةمثل،الإضافةبهتلحق

معلومنص)وجودهناونلاحظ،عليهويُعَلِّييشملهجديدمعجم

.(إضافات*

يضمآلذيآلماديآلطباعيبالعملآلتأليفيآلمفهومذلكيختلطأنينبغيلا)1(

طهأوكالعقادمعتنلمؤلفمنفصلةكحَبمجموعةشاملةطبعةفي

إلخ....حسر
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قبل،منمعروفةمحددةنصوصًايتناولفهوالنصوصإدماجأما

إننا:أي؛كالحديث،متجانسواحدمعرفيمجالفيبالضرورةوهي

إدماجها.يتممعلومةأطرافعدةوجودنلاحظ

النصي،التأليففيتعريفهاتمالتيالسابقةالظواهرسياقوفي

(".النصوص"تركيمظاهرةوتجميعها،النصوصإدماجنسميأنيمكن

النصوصلإدماجالعلميةالمبررات

التالية:الأسبابمنأكثرأولسببالإدماجيحدثأنيمكن

الموضوعية،التغطيةحيثمنأكثرأونصَّينبينالارتباطقوة-1

الوظيفي.والتكامل

فيمحددةمعلومةعنالبحثفيالموزعالجهداختزال-2

واحد.نصفيالبحثوتركيز،متعددةنصوص

سوآءواحد،استرجاعينسقأوترتيبفيالنصوصتوحيد-3

الهجائية.)1(المدخلةأوالموضوعيبالتبويب

فيأصلًاوردتكماواحدةلمعلومةالمختلفةالاوجهعرض-4

الإدماجعندبينهاالاختلافاختزالأو،بينهاالمقارنةوإتاحةالنصوص

تعالجهالذيالعلمإطارفي،المنهجيةالناحيةمنممكنًاذلككانإذا

.النصوصبينالتكرارإلغاءأو،النصوص

،المعلوماتلوحدات3(لأ3ع!أ4،!*1)حمنهجيةأونَسَقيةمداخلعملهيالمدخلة)1(

كوحدةالمتخذةالفقرةبناءفيآلحروفتتابعبحسبهجائيًّاترتبكأن

لكلماتأو،للمؤلفينالهجائيةالمدآخلفييحدثمتلما،للمعلومات

آلشريف.النبويآلحديثلاوآئلأو،المعجم
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الإدماجأشكال

:النصوصوتركيمإدماجفيالتاليةالصورإلىنتعرفأنويمكن

نفسه:الموضوعوفي،نفسهللمؤلفمؤلفاتإدماجلًا:أو

إلىدفعتهالتيالأصليةالمؤلفلغاياتتكميليةخدمةذلكويُعد

جديدواحدكيانفيوإبرازها،معينموضوعلتغطيةأعمالعدةتأليف

لذلكمثال!وأبرر،الاستخداممنواحدسياقفيالمستفيدمنهينهل

مشروعهتحقيقفيهاحاولهـ(119)-للسيوطيمؤلفاتلثلاثةحدثما

وهي)1(:النبويةالاحاديثكللتجميعالكبير

النذير".البشيرحديثمنالصغير"الجامع-1

(".حجمهمثليبلغ،للجامعذيل)وهوالصغيرالجامع"زيادة-2

الكبير"."الجامع-3

مختلفةعصورفيملحًّاعاملًابينها،الواضحالتكاملكانفقد

يلي:كما،وإدماجهالتجميعها

1(:)نموذج

الهجريالعاشرالقرنفيالفقهيةالابوابعلىوترتيبهابجمعهاقام

"كنزهو:جديد،عنوانفيهـ(،759)-بالمتقيالشهيرالهنديالدينعلاء

(")2(.والأفعالالأقوالسننفيالعمال

)1(

)2(

1.065/،الظنونكشف

كشففي-أيضا-وردوقد،1561،1/895،2/1518/،آلظنونكشف

العمال"منهاج:هوآخرعنوانلهوردكما"،...العمال"غاية:بعنوانالظنون

مقالة:العتمانيةآلمعارفدائرة)جمعية:التاليالمرجعفي"،الاقوالسننفي

الدكنابادحيدر،العثمانيةالمعارفدآئرةجمعيةأخبارعلىتحتويتاريخية

5(.-4ص،م3591،آلعتمانيةالمعارفدائرةمطبعة)الهند(،
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2(:)ذموفي

:بعنوانهـ(13ه0)-النبهانييوسف،وذيلةالصغيرالجامعبينجمع

الصغير")1(.الجامعإلىالزياداتضمفيالكبير"الفتح

3(:)ذموفي

وأحمدصقرأحمدعباسمنكلورتبهاالثلاثةالمؤلفاتبينجمع

والجامعوزوائدهالصغيرللجامعالأحاديث"جامع:بعنوانالجوادعبد

الكبير")2(.

نفسه:الموضوعفي،مختلفينلمؤلفينمؤلفات[دماجثانيًا:

ذلك:امثلةومن

1(:)ذموذج

بين:هـ(6ه0)-الصاغانيجمع

."البخاري"صحيح-أ

"(.مسلم"صحيح-ب

هو:جديدعنوانفي

المصطفوية)3(.الاخبارصحاحفيالنبويةالأنوارمشارق

2(:)ذموذج

بين:ههـ(39)-المرغينانيجمع

)1(

)2(

)3(

هـ.0231،هرةلقاا

2ج.،691؟،هاشميمحمدمطبعة،دمشق

2/1688.،آلظنونكشف-أ

173.صالمستطرفةآلرسالة،الكتاني-ب

مثل:،ومسلمآلبخاريصحيحيبينتجمعأخرىمؤلفاتوهناك-ج

الصحيحين،بينوآلجمعهـ(،516)-البغويللفرآء،الصحيحينبينالجمع

1/995(.الظنون)كشفهـ(.488)-الائدلسيللحميدي
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.هـ(284)-للقدوري،"(لقُدُوريا"مختصر-أ

هـ(.)-187للشيبانيالصغير"،"الجامع-ب

"بداية:بعنوانوأخرجه،الجامعترتيبالجديدعملهفيواتبع

.للمرغيناني)1(،المبتدي"

:3()نموذج

وهي:،الحديثفيالستةالاصولىبينهـ(535)-السَّرَقُسْطِيجمع

والموطأ.ومسلمللبخاريالثلاثةالصحاح-،جبأ،

والنسائي.والترمذيداودلابيالثلاثةالسنن-وهـ،د،

هو:جديدعنوانفي

)2(.والسننللصحاحالتجريد

4(:)نمودج

فيالسابقةالستةالاصولىبينهـ(646)-الغرناطيالتجيبيجمع

هو:جديد،عنوان

"،الصحاحالستةالكتببينالمعفيالمصباح"انوار

للتجيبي)3(.

ه(:)نموذج

)4(:التاليينالمعجميْنبينهـ()-646النحويالاعلمجمع

هـ(.393)-للجوهري،"اللغةفي"الصحاح-أ

)1(

)2(

)3(

)4(

1/228.،الظنونكشف

174.ص،آلسابقآلمرجع،الكتاني-أ

فيالستةآلصحاحتجريد:هكذآ1/345،الظنونكشففيالعنوآنورد-ب

الحديث.

.17هص،آلسابقآلمرجع،الكتاني

1.006/،آلظنونكشف
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هـ(.602)-للشيباني،"المصنف"الغريب-ب

هو:جديد،عنوانفي

اللغة.فيالمصنفوغريبالجوهريصحاحبينالجمع

6(:)نمودج

)1(:التاليينالمعجمينبينهـ()-974مكتومابنالدينتاججمع

ص()2(.065)-للصاغاني،الزاخر""العُباب-ا

هـ()3(.)-458سيدهلابن"،الاعظموالمحيط"المُحْكَم-ب

هو:جديدعنوانفي

)4(.اللغةفيوالمُحْكمالعُباببينالجمع

النصوصلإدماجالمعاصرةالإفاق

الحاجةتزداد،مهمةتأليفيةخدمةوتركيمهاالنصوصإدماجيمثل

النصوصمنكثيرمستقبلأنالمؤلفويرى.الحاضرعصرنافيإليها

والحديثة،التراثية)كالتراجممنهاالمرجعيةوالخاصةالمهمة

اللغة،ومعاجمالبلدانومعاجم،والحديثةالتراثيةوالببليوجرافيات

)1(

)2(

)3(

)4(

.10،06/21122/،آلظنونكشف

وترتيبه)بكم(:مادةعندالميمحرففيوتوقفمجلدًا،عشرينآلعباببلغ

(.السابق)آلمرجعأوائلهاثمالكلماتبأوآخرالجوهريكصحاح

بالعينيبدأالحروففترتيب،الصحاحعنالهجائينسقهفيمختلفوهو

أحمد،بنللخليلآلعينمعجملترتيبمشابهوهو...غهـخحع:هكذا

.الحروفنهايةفيالواوترتيبفيخلافمع

ترتيب:وانظر1617(،-2/1616الظنون)كشففيالمحكمترتيب:انظر

09(.-0.1/98.المزهر:)آلسيوطيفيآلعين

آلعُباببينآلجمعتلخيصفيالمُعْلَمْ"المَشُوفُفيمكتومآبنلخصهثم

006(.1/الظنون)كشف.وآلمُحْكَمْ
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هوسيكون،الاليالحاسبعصرفيوغيرها(،المصطلحاتومعاجم

وسياقتركيمفيالنصوصمننوعكليضمواحد،سياقفيالاندماج

،النصوصمنكثيرةأنواعًالتشملالتصورهذاأمامالافاقوتتسعواحد،

فيوالنقلوالتداخلالتكرارواختزالالانفصالتعويضتركيمُهايضمن

ويبرزيجمعكما،بياناتهابعضفيوالاختلافالتناقضوحسمبينها،ما

ومدخلسياقفيوالقضاياالمسائلمختلففيوتحقيقاتهممؤلفيهاجهود

موحد.استرجاعي

بإدماجاقتراحمنها،المجالهذافيقيِّمةاقتراحاتوهناك

للباباني،("،المكنون"إيضاحذيلهمعخليفةلحاجي"،الظنون"كشف

المصنفين،وآثارالمؤلفينأسماء:"العارفين"هديةوكشافهما

)1(.للباباني

":الظنوند"كشفالببليوجرافيةالمنظومةهذهإلىيُضَمأنويمكن

على،والمتخصصةالخاصة،بواكيرهامنذالتراثيةالعربيةالببليوجرافيات

"الببليوجرافيالتجميععلىوارتكازًا)2(،وغيرهإسحاقابنحنينيد

"،السعادة"مفتاحويليه،للنديم"الفهرست"،وهو،"الاولالاساسي

)1(

)2(

.21صه،العربيةالمكتبةفيبحوثالنور،أبوالوهابعبد:آنظر-أ

أدقتفاصيلأحيانًاالعارفينهديةيذكر،ككشافدورهإلىبالإضافة-ب

تردلمكما،آلظنونكشففيتفصيلبغيرإليهاأُشيرالتي،العناوينلبعض!

)آلمؤلف(.ذكرهآلسابقالهنديللمتقيآلعمالغايةكتابمثل،ذيلهفي

"،يترجملموماجالينوسكتبمنترجمما"في:إسحاقآبنحنينقائمتيمثل

آنظر:".كتبهفهرستفيجالينوسيذكرهالمآلتيالكتبإثباتفي"مقالة

بكريعقوبالسيدالعربيةإلىنقله،العربيآلأدبتاريخ،كازل،بروكلمان-أ

.4/801،م7791،آلمعارفدار،آلقاهرة،التوابعبدورمضان

الدارةآلمسلمين".عندآلببليوجرافيا"نشأة،الحلوجيآلستارعبد-ب

018.صم(،8691الاولتشرين)أكتوبر/4-3ع2،س)آلرياض(،
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كيانفي،وغيرهازادهلرياضي،"الكتبو"أسماء،زادهكبريلطاش

وسزكينبروكلمنأعمالمعبالضرورةذلكيتكاملوسوفواحد،

الجاريةالحديثةوالببليوجرافيات،للمكتباتوقوائمفهارسمنِوغيرهما

واحد.ببليوجرافيونسَقسياقفي

النصوصوتراكمإدماجيبدووالحديثةالتراثيةالتراجممجالوفي

المشروع،المجالهذافيالإنجازاتأبرزولعلوحيويًّا،علميًّامطلبًا

لىإيهدفلذيا،ولهثحثاحا،3ءلأ51ثحولحأطءعول"لعربيةاءسمالاب"المسمَّىا

للتراجممُحَنسَّبمرجعلإنشاءالنصوصمنمختارةمجموعةتفريغ

)1(.العربية

المزيديضيف،المشروعهذافيعربيًّاإسهامًانتصورأنويمكن

السابقالقرونتراجمسلسلةوخاصة،للتراجمالحاويةالمصادرمن

التراجمبكنوزالحافلةالتراثيةوالببليوجرافياتالشيوخوبرامج،ذكرها

وغيرهاوالمحليةالعامةالتواريخوكتب،وغيرهالنديمفهرستمنابتداء

الاعمالإلىبالإضافة)2(،المباشرةوغيرالمباشرةالمصادرمن

...وغيرهماوكَحَّالةللزركليالمعاصرة

علىآلعشرينياتمنتصفمنذ،وجابرييليكيتاني:آلإيطاليانآلعملبهذابدأ)1(

معهدفيآلستينياتمنتصفمنذوسوبليهفاجداالفرنسيانتابعهثم،بطاقات

محمدسعد:انظر.الاَليآلحاسبباستخدام،ببارشىآلنصوصبحوث

والمرآجعالمصادرأو،المعلومات)بنوكفي"علمية"مقدمة.آلهجرسي

المريخ،دارآلرياض،اللّّهحسبسيد:تأليف،آلمحسَّبةآلببليوجرافية

23(.-02ص،م0891

وبرامجوآلببليوجرآفياتآلأدبمجموعاتفيآلمنتشرةالترآجممنكثيرهناك)2(

إلخ....والموسوعاتالبلدانومعاجمآلمدنوتواريخالعاموالتاريخالشيوخ

إلى،آلببليوجرافياتتجميععندالاعتبارفيالمصادرهذهتؤخذأنوينبغي

)المؤلف(.المباشرةالتراجمنصوصجانب
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توفيرفيمستقبلًا،للنصوصالمحسَّبالاختزانيسهمأنويمكن

ومكملاتهاوتوابعهاالاصليةالنصوصلإدماجهائلةإمكانيات

مكثفةبتجميعاتللخروج،وتكملاتوذيولوتصويباتاستدراكاتمن

للباحثين.الوصولوإمكانيةالتكاملتوفر

النصوصإدماجببليوجرام

واحدشكلفيالسابقةالإدماجحالاتكلتنحصرأولًا:

المتجمع.الببليوجرامهوالببليوجراممن

اثنينمنتبدأأنيمكنالمتجمعةالاصليةالنصوصأناتضحوقد

نرىكماالجديدالتركيميالنصهوواحدمركزفيتلتقيولكنهافأكثر،

التالي:الشكلفي

بر-)...اًلخ(بربمبم

لجدالدالنصلسسسسسسسسس!ا

النصوصإدماجببليوجرام)67،شكل
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)1(:التاليكالمثال،للتلخيصالتجميعاتبعضخضعتظنيًا:

أ!0565ا.*هـ8-،هـ--.-4

النصوصتجميعاتتلخيص)68(شكل

جديدكتابمع،تلخيصةتمسابقلنصالإدماجحدثثالثًما:

مثل:جديد،لمؤلف

جديدنصمعالملخصإدماج)96(شكل

1.006/،الظنونكشف)1(

...المُلكطبائعفيالسلك)بدائعفي"مقدمته")محقق(،الكريمعبدمحمد)2(

.)1/6
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الخامم!رالمبحث

ومعاركهاالنصوصردود

بعضتظهرحيث،جدليتأليفهوالمرتبطالتأليفمنالنوعهذا

بالموازنةأوالتأييد،أوبالهجومسواء،سابقكتابعلىردًّاالمؤلفات

يتسببالذيالاصليالنصويعد،المتعارضةالاتجاهاتبينوالتحكيم

بعدمافيالردودبعضيصبحوقدمحرِّكًا،نصًّاعليهالردودظهورفي

نصوصوقائعهاتسجلفكريةمعركةإلىتتحول!وقد،تاليةلردودمحرِّكًا

نأتلبثلامتعددةدوراتفيأو،الجدلمنواسعةدورةفي،المعركة

.والخلافالفكرمنجديدةمناطقإلىتتطرق

النقديةالحركةأثَّرت،العربيالتأليفعصورمختلفوفي

قضاياتتبنىالتيالكتبتأليففي)1(،والمناظراتالفكريةوالمعارك

فكريةمجالاتفيذلكحدثوقد،عليهامؤلفاتوظهور،معينة

مجالاتفيأُلفتقدالردودأنالكتبعينةأظهرتحيث،متعددة

وغيرها.وتراجمية)2(وطبيةوكيميائيةوأدبيةولغويةودينيةفلسفية

والمكاتبةآلمشافهةبينتنوعتولكنها،مشافهةتكونأنالمناطرةفيالاصل)1(

إلىآلعربيالادبفيآلمناظرات.مصطفىأمينأحمدآنظر:.آلكتبوتأليف

7.ص،م8491،د.ن،القاهرة،آلرابعآلقرننهاية

آلسخاويهاجمعندماحدثما،الترآجمكتبمجالفيآلردودأمثلةمن)2(

عليهفرد"،التاسعالقرنأعيانفياللامع"الضوءكتابهفيوغيرهالسيوطي

بالبحث.414ص:آنظر."السخاويتاريخفي"الكاوي:بتأليفآلسيوطي

042(.صإلى413صآلردودعيناتجدول:أيضًا)وانظر
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غريبًاشيئًاالمجالاتهذهفيوالردودوالخلافالجدليبدووفد

سواء،المعاصرةالتأليفيةواتجاهاتناالفكريةلحياتنابالنسبةومتميزًا

والحوار،للجدلفيهايؤلفالتيالفكريةالمجالاتتعددناحيةمن

التأليف.منالنوعلهذاالعدديةالنسبةأو

النصلنواقصتكملةًيؤلَّفكانالاستدراكأنقبلمناتضحوقد

ينصبكانمجموعهفيولكنه،لاخطائهوتصحيحًاوإصلاحًا،الاصلي

علمية،النصمنمعينةجزئياتمعويتعامل،وتكملتهالنصإصلاحعلى

إلخ...لغويةأو

الاتجاهعلىللردأساسًاتتجهنجدهاالردودمجالفيولكننا

،عامبشكلتأليفهفياتبعالذيالمنهجعلىأو،الأصليللنصالفكري

تكملةأو،الاصليبالنصوأخطاءنواقصإصلاحعلىأساسًاتنصبولا

بشيءالرديختلطالحالةهذهوفينادرًا،إلابالنصناقصةجزئيات

النص.علىالاستدراكمن

،والمناظرةوالجدلوالنقدللفكرحيويًّامجالًاالردودوكانت

أخرىأحيانوفي،والاتزانبالموضوعيةالاحيانبعضفيذلكواتسم

،متناحرةأقاليمأومهنةأوعصرأبناءبينمتبادلتجريحعلىينطويكان

وقد..مرسلةصواعقأوكاويًا،ليصبحأحيانًاالجدلهذايحتدوقد

.والزمانالمكانفينطاقهااتسعمعاركالنصوصبعضحولدارت

كانتبل،مكتوبنصعلىللردتؤلَّفدائمًاالردودتكنولم

مجتمعفيتترددكانتربما،"أقوال"علىيردكتابصورةفيأحيانًا

معينة.قضيةفي،معينعصرأو

بأكمله،للرديخصَّصكتابصورةفيمانصقعلىالرديكونوقد

يعالحكتابفيالحديثثنايابينأو،معينفصلضمنالرديكونأو

.الخلافموضوع
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الاتصالمجالفيمعروفهومايشماطالتأليفمنالنوعوهذا

شخصاستجابةويشماط.أو"العائد"،؟ح!كاةحسح3"الراجعة"التغذيةب

صورةتأخذقدالاستجابةوهذه،معينكتابطنحواَخرينأشخاصأو

.الاتصالمنأخرىصورًاأو،عليةتردجديدةمؤلفات

أهمها:الردود،تأليففيكثيرةدوافعتدخلتوقد

عقائدية.أوعلميةأوأدبيةقضايافيالرأيفيالخلاف-

الشخصية.الصراعات-

الإقليمية.العصبيات-

تأليففيتأثيرًاالدوافعأكترتحددكافيةدراساتتوجدولا

فيالتأثيرقويكانوالعقائديالدينيالدافعأنيبدوولكنالردود،

وحيويتها.الردودحركة

أبعاد:أربعةفيوالعقائديالدينيالمجالفيالجدلويبدو

.الاخرىوالأديانالمسلمينبينالجدل-1

شبهةنحوهمتوجهومنالدينعلىالغيورينبينالجدلط-2

الإلحاد.

نفسه.الدينإطارفيالدينيةالمذاهببينالجدل-3

..مثلًاكالإسماعيليةواحدمذهبأصحابطبينالجدل-4

فيلسوفعلىالردفيالمنضود"الدر:الاولالبعدأمثلةومن

عليبنأحمدالدينلمظفرهـ((،676)-كمّونةابن:)يعنياليهود"

هـ()1(.496)-(الساعاتي)ابن

مؤلفاتعلىتنهالردودمننراهما،الثانيالبعدأمثلةومن

1.734/،آلظنونكشف)1(
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(")2(،و"القضيب")1("التاج:مثلبالإلحاد،المتهمهـ(103)-الراونديابن

الحسنوأبووالخياطوالجبائيالنوبختيعليهردفقد،و"الفريد"و"الزمرد("

)3(.متعددةمؤلفاتفيالاشعري

المعركةتلكأمثلتهأبرزفمن،الدينيةالردودمنالتالثالبعدأما

"،التنزيلحقائقعن"الكشاف:كتابحول!دارتالتيالكبرى

كثيرةأنواععليهتفرَّعتوقدالتفسير،علمفيوهوههـ(،38)-للزمخشري

،والاستشكال،والمناقشةالردود،وردودالردودبينهامنالمؤلفاتمن

عنوالإجابةوالمحاكماتوالاعتراضوالإنصافوالانتصاف

أهميةإلىراجعًاذلككانولقد،إلخ...والتعليقات،المحاكمات

المعتزلةمذهبنحولميلهالزمخشريمعوللخلاف،ناحيةمنالكتاب

)4(.أخرىناحيةمن

علىللردالكتبتأليففيكبيرنشاطبدورهمللمعتزلةوكان

فيكتابًاستينهـ(،235)-العلافالهذيللابيأنرويوقد،المخالفين

(.)ْوجليلهالكلامدقيقفيالمخالفينعلىالرد

"كتاب)6(بمعركةنسمّيهأنيمكنمافيالرابعالبُعدويتمثل

وقد،الإسماعيليالمذهبفلاسفةمنوهوهـ(331)-للنسفي"المحصول

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

2/3014.،آلظنونكشف

2.0145/،آلظنونكشف

922.ص،آلسابقآلمرجع،مصطفىأمينأحمد:انظر

.1484-21475/،الظنونكشف

يحيىبنأحمد:جمعه،وآلاملآلمُنيةهـ(،415)-آلجبارعبد،آلهمذآني

آلمعرفةدار،الإسكندرية،عليمحمدالدينعصام:وتقديمتحقيق،المرتضى

.44ص،م8591،الجامعية

دارتالتيالمؤلفاتومجموعةالتأليفحركةعلىهناآلمعركةلفظأطلق

آلمتخاصمين.بينوتحكيمًاودفاعًاهجومًامعيننصحول
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الطرفين،بينوالتحكيموالتأييد،،الاعتراضشملتعليهردودأُلِّفت

أيضا)1(.الإسماعيليةأئمةبعضجانبمن

معركة:متعددةأخرىفكريةمجالاتفيالنصوصمعاركومن

بنللخليلالعينمعجمعنودفاعًاهجومًاالمؤلفاتفيهادوِّنتالتي،""العين

الاثيرلابن،والشاعرالكاتبأدبفيالسائرالمثلومعركةأحمد)2(.

هجومًاالمؤلَّفاتفيهاتفارعتوقد()3(،البيانعلمفي)وهوهـ()-637

"،الفلاسفة"تهافتومعركة،السائرالمثلضدللهجومومعاودةودفاعًا

.(الفقهفي)وهوحنيفةلابي،"السير"كتابومعركةهـ(505)-للغزالي

مثل،المؤلفاتبعضحولالحديثالعصرفيدارتمعاركوهناك

"خريفومعركةأم(،)-739حسينلطه("الجاهليالشعر"فيمعركة

عليلفرج"،السقوط"قبلومعركة،هيكلحسنينلمحمد،"الغضب

علىغالبًاتدورالمعاصرةالمعارككانتهـان،..وغيرها)4(.،فودة

مستقلة.ومؤلفاتكتبفيتتمثلمماأكثر،والمجلاتالصحفصفحات

العلاقاتيضمهيكلتخطيطأمكن،الكتبعينةتحليلومن

علىوالردود،عليهاوالردودالمحركةالنصوصتشملالتيالمختلفة

بينوالموازنةللمحاكمةبعدمافيظهرتالتيوالمؤلفاتالردود،

:العلاقاتهذهوتنبمل،المتعاركةالنصوص

.بالكتاب431ص،للنسفيالمحصولمعركةببليوجرام:انظر)1(

87.-186/،وأنواعهااللغةعلومفيالمزهر.آلسيوطي:آنظر-أ)2(

.دمصر،مكتبة،القاهرة.وتطورهنشأته:آلعربيالمعجمنصار،حسين-ب

1/603.،ت

آلمعجمالنور،عبدجبور:انظر،البديعوفنالبلاغةعلمآلبيانعلميشمل)3(

)بيان(.:مادة53(،)صالادبي

413منبالصفحاتالردودببليوجرامنماذجفيالمعاركهذهتفاصيل:انظر)4(

.ا.لكتاببهذا431إلى
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عليهالردفيالرغبةحركالذي،المحركالاصليالنصأولًا:

آخرين.مؤلفينمن

،المحركالنصعلىردًّاالتأليفوملابساتاتجاهاتثمانيًا:

التالية:الحالاتوتشمل

الاصليالنصيؤيدالذي:)أيالمحركللنصالمؤيدالرد-1

(.تهاجمهأخرىمؤلفاتمعيشتبكأويرتبطأنبغير

للنصالناقدأوالمهاجم:)أيالمحركللنصالمضادالرد-2

.(المحرك

النصعلىالهجومويؤيديدعم)الذيللمضادالمؤيدالرد-3

(.الاصلي

المحركالكتابأنصارجانبمن)الدفاعللمضادالمضادالرد-4

(.خصومهضد

تهاجمة(.التيالمؤلفاتعلى)ردًّاالمحركالكتابمؤلفدفاع-5

بينهمواجهةًحدثت)التيالمحركالكتابمؤلفمعالمناظرة-6

(.كتابفيسجلتثمآخرينوبين

(.أنصارهأوالمؤلفعلى)الردللدفاعالمضادالرد-7

متعارضين.نصَّينأوجبهتيناَراءبينوالموازنةالمحاكمة-8

علىتعليقًا)التأليفالمحاكمةعنالاجابةعلىالتعليق-9

(.الحكمفيالاستئنافيشبهوقد،المحاكمة

(.عليةوالتفوقالإبداعالإظهارالمحركللنصالعلميالتحدي-01

رسائلبتبادلآخرينومؤلفينالنصمؤلفبينالتراسل-11

بعد.مافيمؤلفاتتصبح

بهسمحتماحدودفيالعلاقاتلهذهتفصيلالتاليالجدولوفي

الكتب:عينة

412



جدول
المحركالأصليبالنصالردودوعلاقاتَاتجاهات

:الجدولمفتاح

الحدوثإمكانيةتعنيصعلام!

الحدوثاحتمالضعفتعني؟علامة

الحدوثإمكانيةعدمتعني-علامغ

مؤلفلاسمبديل)فلان(كلمة

الكنابلعنوانبديل)كذا(كلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

.بالكتاب423صالسائر،المتلببليوجرآم:انظر

.113-112ص،الغزاليمؤلفات،بدويالرحمنعبد

.بالكتاب423صالسائر،المثلببليوجرام:انظر

آلمحقق)مقدمة،م8491،آلخانجيمكتبة،القاهرةشاكر،محمود:تحقيق

هـ((.-)بص

اللبنانيآلكتابدار،بيروت،وفكرهوأدبهحياتهفيالجاحظجبر،جميل

57.-56ص،م9591

413

إكلْدنهو

حلى

ل!ص

خَنل!

بربما

!
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمننمافي*

كتبعناوينفيالردعلىالدالةللكلماتفينما،

(ربحرفلها)يرمزأخرى

إإإمإ

المثلمحاسنفيالزاهرالروض-ك(:1

السميساطي.السائر

للَّبودي)1(.،السائرالمثلفيالناظرنزهة-

للعيدروسي)2(،الإحياءبفضائلالأحياءتعريف-

م
ح!او

ناقد

3

حم!
ح!

السائر،المثلعلىالدائرالفلك-)ك(:

الحديد)3(.أبيلابن

هـ(471)-للجرجاني،الإعجازدلائل-

كتابهفيالجبارعبدالقاضيكلام)ينقض

()4(.صراحةاسمةيذكرلاولكنهالمغني

الإسكافي،جعفرلأبي،للجاحظالعثمانيةنقض-

(.بكر()ْأبيعنلدفاعهالجاحظعلى)يرد



)1(

)2(

)31

)4!

)5!

)6!

1/838.،آلظنونكشف

وفكرهسيناابنلحياةتحليلبةدراسة:عالمفيلسوف،ياسينآلجعفر

86.328،ص،أم849الاندلسدآر،بيروت،آلفلسفي

1.811/،الظنونكشف

ص(.)84،م1291،بريسآسيمطبعة)الهند(،لكتهو

2.1474/،الظنونكشف

)كشف("اللامع"الضوءفيوغيرهالسيوطيذملائه؛آلسخاويعلىوتشنيعرد

المصرية.الكتببدارومخطوط2/9801(،،الظنون
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اتجاه!سلسل

نحوالتأليف

النص

المحرك

وأعاجل

قذ:معاصر

عقبيظهر

النصظهور

المحرك

قذاَجل

فيبظهر

عمر

ربمامخنلف

قرنبعد

التفارع
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمننمافي*

كنبعناوينفيالردعلىالدالةللكلماتنماثي*

(ربحرفلها)يرمزأخرى

وأمضاد

ناقد

)تكملة(

للطغرائيالكيمياء()فيسيناابنعلىالرد-لوأصى

هـ()1(.515)-

الطيب،الفرجأبيكتابعلىالردفيرسالة-

القوىكتابعلىفيه)يردهـ(428)-سينالابن

()2(.لاربعةا

فَوْرَجَةلابن،جِنِّيابنعَلَىالتَّجَني-

هـ(؟455)-

لديوانجنيابنشرحعلىفيهيرد1

لمتنبي()3(.

لجرجىالإسلامىالتمدنعلىالانتقاد-

)4(.النعمانيتأليف،-يدآن

محمد،الجاهلىالشعرفيكتابنقض.

حسين.لخضر

فريدمحمد،الجاهليالشعرفيكتابنقد.

-جدي.

وأمضاد

ناقد

)تكملة(

ص

مصأ

هـ(119)-للسيوطيالبر،عبدعلىلكر

آية()5(.إعرابفىخلاف

4)6(.طرللسيو،السخاوىتاريخفىالكاوي



)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.1/911،آلظنونكشف

2/1478.،آلظنونكشف

للهروي(.الغريبينكتابهفواتفي:)كتاب2/9012،آلظنونكشف

)كشفهـ(505)-الجوزيلابن،للغزاليالإحياءبأغلاطآلاحياءإعلام

.24(/1آلظنون

.بالكتاب423صالسائر،آلمثلببليوجرآمآنظر:

الروحاني،الظبكتابضدالرازيحاتملائىِ،المناظراتكتابيؤيد

043ص،آلروحانيالطبمعركةببليوجرام)انظر::آلرازيبكرلابي

(.بالكتاب

415

إكقدلهو

حلى

لمص

!اجمم!ر!فيبما
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمننمافي*

كتبعناوينفيالردعليالدالةللكلماتنمافي*

(ربحرفلها)يرمزأخرى

..

للشدياق،القاموسعلىالجاسوس.

القاموسلعيوبوتعقب)نقدهـ(5013ْ-

.(لمفيروزآبادي

)فلان(،علىالكاوي)كذا(،تهافت-!ر(:

الاعتراضى،0..علىالمرسلةلصواعق

)2(،محاكمات)فلان()1(،لوهملمبدي

عنالكشف(،الانتقادات)بمعنىاستدرآكات

)كذا()3(،كتابهفوات..)فلان(مساوئ

جواب)كذا(،تعقبكذا)4(،بأغلاطالإعلام

الجاسوس(،عليهالرد)بمعنى)كذا(على

...على

تأييد3

للمضاد

ثانٍ؟ص
السائر،المثلعلىالثائرنُصرة-)ك(:

(.)ْللصفدي

الروحاني،الطبفيالذهبيةالاقوال-

للكرمانى)6(.



)1(

)2(

)3(

)41

)5(

)6!

)7

1/603.،آلعربيآلمعجمنصار،حسين

1.174/،الظنونكشف

2/7591.،الظنونكشف

182.ص(،)آلفقه3،ج،1مج،العربيآلتراثتاريخفؤاد،،سزكين

1.382/،الظنونكشنس

آلاعتراض:بعنوانرسالتهفيهـ(،567)-البغداديالخشابابنعلىفيهيرد

ثلاثومعها،آلادبيةالمقاما!،الحريري:)آنظر..مقاماتهفيآلحريريعلى

م(.0591،آلحلبيآلبابيمصطفىمكببة،الفاهرة3،ط،رسائل

.بالكتاب423صآلسائر،المتلببليوجرآم:انظر
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اتجا.سلسل

نحوالتاليف

النص

المحرك

أوعاجل

قذمعامر:

عقبيظهر

النمرظهور

المحرك

قذاَجل

نيبظهر

عصر

ربمامخنلف

ت!نب!ذ

التفارع
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمنفينما*

كتبعناوينفيالردعلىالدالةللكلماتنمافي*

(ربحرفلها)يرمزاخرى

مضاد4

للمضاد

)دفاع

أنصارمن

الكتاب

المحرك

ضد

خصومه(

علىنقضهفيالمفضلعلىالرد-)ك(:ثانٍىص

هـ(.323)-نفطويهلمحمد،الخليل

الخليل،علىالردفيالمفضلعلىالرد-

هـ()1(.347)-درستويهلابن

الادفويبكرأبيعلىردفيمنالانتصاف-

هـ()2(.437)-للقيسي،الإمالةكتابفي

هـ(،255)-للجاحظالطبنقضعلىالرد-

هـ()3(.044)-الطبيبمندويهلابن

مضاد

للمضاد

)دفاع

أنصارمن

الكتاب

المحرك

ضد

خصومه(

)تكملة(

للبيهقي،آلشافعيالإماملفظعلىالانتقاد-دثانٍىص

هـ()4(.458!-

،الفارضآبنتكفيرفيالمُعارضتدمير.

(.هـ()885ْ)-لمبقاعي

هـ()6(.582)-بريلابن،للحريريلانتصارا.

الدائر،الفلكوطىالسائرالمثلنشر2

هـ()7(.065)-لمسنجاري



)1(

)2(

)3(

آلحاليالعاطل:كتابهفيهـ(752)-آلحلِّيالصفيعلىفيهيرد)مخطوط(

فيهـ(632)-جبارهإسماعيلبنعليآلدينشرفوعلى،الغاليوالمرجض

الفَاضيعلىآلملكسناءلابنفيهوآنتصرالشعر،نقدفيآلدرُّنظم:كتابه

هـ(.806)-السعديآددّههبة

انظر:

وظمياءالنقشبديأسامةإعدآدآلعراقي،آلمتحففيآلادبمخطوطات

،م8591،وآلعلوموالثقافةللتربيةآلعربيةالمنظمةآلكويت،،عباس

41.ص

(.للزمخشري،آلتنزيلحقائقفيآلكشاف)تحت)1/1487(آلظنونكشف

.بالكتاب431ص،للنسفي،آلمحصولببليوجرام:آنظر

417

إكلْدنهو!إ

حلى

ل!ص

ا!لىمني

نالما

!
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمننمافي*

كتبعناوينفيالردعلىالدالةللكلماتنمافي*

(ربحرفلها)يرمزأخرى

...

مضاد

.للمضاد

)دفاع.

أنصارمن

الكتاب

المحرك

ضد

خصومه(

)تكملة(

ثانٍكىص

فيالسلكجواهرعلىالاقتصار-"ك(:

للصفدي،المُلْكسناءلابنلانتصاز

هـ()1(.764ر-

،للزمخشريالكشافمحاكماتعنالإجابة-

....سماولْة)2(.لابن

أفلانْ(ردعفىآنرد-)ر(

عل!تعصباتةفي)فلان(علىردمنعلىالرد-

)فلان(

)فلان(من(الفلانالانتصار-

()فلانعلى(الفلانالانتصار-

...ممنالانتصار-

..)فلان(.علىردفيمنالانتصاف-

الدائر(الفلكوطيالسائرالمثل-)نشر

)كذا(.عنالدابرقطع-

)كذا(.علىآلاعتراضانتقاض-

")3(."النُّصرة-



)1(

)2

)3

1.12/،الطنونكشف-أ

بعنوآن:أيضًاوردوقد112.ص،الغزآليمؤلفات،بدويالرحمنعبد-ب

الإحياء".مُشْكِلِعلى"الإملاء

.بالكتاب043ص،آلروحانيالطبمعربهببلبوجرآم:آنطر

.بالكتاب427ص،حنيفةلائيآلسير،كتابببليوجرامآنظر:

آلبجاوي،محمدوعليإبرآهيمالفضلأبيمحمد:وشرحبتحقيقنشر-أ

ص(.)534،د.ت،آلعصريةالمكتبة،بيروت

812.-1081/،آلظنونكشف:آنظرهـ(.)437عامحيًّافورجةابنكان-ب

418

اتجا.سلسل

نحوالتاليف

النص

المحرك

اوعاجل

قد:معاصر

عقبيظهر

النصظهور

المحرك

قذاَجل

فييظهر

معر

ربمامخنلف

قرنبط

التفارع
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمننمافي*

كتبعناوينفيالردعلىالدالةللكلماتنمافي*

(ربحرفلها)يرمزأخرى

مؤلفدفاعه

الكتاب

المحرك

ى
المبهتة،الاسئلةعلىالمسكتةالاجوبة-)ك(ثانٍ-

.هـ(505)-ليللغزا

حولالإشكالاتمثيريعلى)ردًّا

()1(الدينعلومإحياء:كتابه

ظرةلمناآ6

مع)مناقشات

آلكتابمؤلف

تدوَّنآلمحرك

(كتابفي

ص

إإ

الرازيحاتملائي،المناظرات-)ك(:

هـ()2(322)-

المضاد7

)ردللدفاع

المؤلفعلى

(وأنصاره

ص

بم-أ

فيه)يردهـ(402)-الشافعيللإمام،الام!ك(:

عنهـ(182)-يوسفأبيدفاععلى

اص()3(.05)-حنيفةأبيأستاذه

المحاكمة8

بينالموازنة

لاَراءا

لنصوصوا

رضةلمتعاآ

كى

صأ

ثانٍ

وثالث

نقدفيوخصومةالمتنبيبينالوساطة-لاك(:

.هـ(293)-للجرجاني،شعره

عبادبنكالصاحبالمتنبيمهاجميبين)تحكيم

أنصارهوبين(المتنبيمساوئعن)الكشففي

فورجةوابنآلمتنبي(ديوانشرح)فيجنيابنمثل

)4(.وغيرهمجنى(ابنعلى)التجنىفى



)2(

)3(

)4(

)5(

1.174/،الفانونكشف

.بالكتاب431ص،آلمحصولببليوجرام:انظر

.بالكتاب942ص،التهافتببليوجرامآنظر:

.بالكتاب942ص،التهافتببليوجرآم:انفلر

لغةغريبفي)آلمسلسلفي"مقدمتة(")محقق(،الجوادعبدمحمد:انظر

العامةالإدارة،القوميوالإرشادآلثقافةوزارة،القاهرة،للتميمي،العرب

4(.ص،م5791،للثقافة

941

!اجلىمفيلما

.

المحاكمة

لموازنةوا

الاراءمين

اِلنصوص

لمتعارضة

)تكملة(

اثانٍصص

لثوثا

الخشابوابنبريابنبينالإنصاف-ك(:

الدينموفق،المقاماتعنكلامهمافي

.هـ()1(962)-لبغداديا

بين)موازنةللكرماني،الرياض-

والنُّصرة()2(.والإصلاحالمحصول

الطوسيومحاكمةالبرسويمحاكمة-

)3(.التهافتوتهافتللتهافت

لإنصافا-:/ر(

...وفلانفلانبينالموازنة-

محاكمات-

!مما!جاكمة3علىإ

والطوسيالبرسويمحاكمتيعلىتعليقزك(:

باشاكماللابن،التهافتوتهافتالتهافتبين

هـ()4(.049)-

التحد-يح!

العلمي

لإثبات

لتفوقا

النصعلى

المحرك

---
وفي)هـ(538)-للتميمي،لمسلسلا-:()ك

للمُطَرِّز،المداخللكتابتحدًتأليفه

هـ()5(.345)-



الردودكتبعنونةعلىملاحظات

تأليفعلىالمناظراتتأثيرإلىقبلمنضيفشوقيأشار

لهذاالمؤلفةالكتبعنواناتعلىوالجدلالمناظرةمسحةهـالى،الكتب

)النقض()4(.كلمةأو)الرد(،بكلمةيعنونمنهاكثيرًاأنوذكر،الغرض

ممكنقدرأكبرإيرادعلىحرصت،السابقالجدولوفي

أبعادلتوضيح،بأنواعهاالردودكتبعنونةفيالمستخدمةالكلماتمن

وتوجهاته.أغراضةعنالتعبيرفيالكلماتوبلاغةالتأليفمنالنوعهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

،المعريالعلاءلائي،الغفرآن)رسالةفي""مقدمته)محقق(،قميحةمفيد:آنظر

.(17-01ص،أم849،الهلالدار،بيروت،آلقارحآبنلرسالةآلكاملوالنص

025.ص3،ج،أمج،آلعربيالتراثتاريخفؤآد،،سزكين-أ

آلقضايابعضحولالفقهاء،بينوالترآدّالتراسلظاهرةآشتهرتوقد-ب

)آلمؤلف(.إلخ...آلمدينةأهلعلىالحجةمثلآلفقهية

1.864/،الظنونكشف

،القاهرة3،ط،آلتانيالعباسيآلعصر:آلعربيالادبتاريخ،ضيفشوقي

953.ص،م7391،آلمعارفدار

042

اتجا.سلسل

نحوالتأليف

النص

المحرك

أوعاجل

لْدمعامر:

عقبيظهر

النص!ور

المحرلـ

قذاَجل

فييظهر

!مر

ربمامختلف

ترنل!ذ

التفارع
(كبحرفلها)يرمزالردودكتبمننمافي*

كتبعناوينفيالردعلىالدالةللكلماتنمافي*

(ربحرفلها)يرمزأخرى

سللتراا11

بين

لمؤلفينا

ص
هـ(944)-للمعري،الغفرانرسالة-:)ك(لوأ-

القارحابنرسالةعلىردًّاالمعري)ألفها

()1(.إليه

(،الفقه)فيأنسبنمالكإلىرسالة-

هـ()2(.سعد)-175بنلليث

ورقصهم،الصوفيةدورانفيرسالة-

وجوابًاردًّا)كتبها.هـ(349)-للقراماني

5()3(.وغممالواعظعر!المولىعلى



فيالردودتحملأنشرطًاليسأنهالكتبعينةمنويتضح

يتضمنمنهاكثيرًاولكن،النصعلىالردفيوظيفتهايوضحماعناوينها

المجالهذافيويمكنمنها،والمقصودوجهتهاعلىتدلكلمات

فيالمستخدمةالكلماتأجلهامنسُخّرتالتيالتوجهاتإلىالتعرف

الردود:كتبعناوين

النصمؤلفيكون)قدمعينشخصإلىبالتحديدالموجهالرد-1

(.عليهالمردودالمحرك

شخص.منأكثرإلىبالتحديدالموجهالرد-2

عنوانيكون)قدمعينكتابعنوانإلىبالتحديدالموجهالرد-3

(.المحركالكتاب

.عنوانمنأكثرإلىالموجهالرد-4

)مثل:عليهالمردودكتابهوتحديدمعينمؤلفإلىالموجهالرد-5

كذا(.كتابهفيفلانعلىالرد

يمكنوقدمحدد،بشكلعنوانًاأوشخصًايذكرلاالذيالرد-6

)1(.النصتحليلمنبالردالمقصودعلىالاستدلالالاحيانبعضفي

الردودببليوجرام

تحتاجالتيالظواهرمنالنصعلىالردودظاهرةأنالمؤلفيرى

المدخلبدايتهافييأتي،متعددةمداخلمنالدراساتمنمزيدإلى

نأويمكن،التأليفزاويةمنعلاقاتهايرصدالذيالتكوينيالببليوجرافي

آلجرجانيإليهيوجهالذيآلشخصعلىاستدلعندماشاكرمحمودفعلكما)1(

نأأوضحوقد.آلإعجاز""دلائلكتابهفي،صراحةآسمةيذكرولاالرد

آنظر:"المغني".كتابةفيآلجبارعبدآلقاضيهوبالردالمقصود

للجرجاني،آلإعجاز،)دلائلفي"مقدمته(")محقق(شاكرمحمدمحمود

هـ(.-)بص،م8491،الخانجيمكتبة،القاهرة

421



سواء،النصلردودالببليوجرافيالحصريتيحهاسوفالتيالافاقنتصور

كلوربط،مقالاتأورسائلأوكتبمنأجزاءأومستقلةكتبًاكانت

بالنصوإحاطةرؤيةللباحثيتيحمما؛شاملببليوجرامفيذلك

الردود)1(.هذهبينبالتحكيمتقومالتيوبالمؤلفات،وردوده

نصبيننظريةعلاقاتلتصورافتراضيببليوجراميليماوفي

:وردودهأصلي

*صرعفارصَياصلى يص

ص-محرك
!يمءءًَ!فا

كأفتررفر-----لزلئا

ع!لأ*

سهـمنا!

فىلضلىنا9

*ىول**كلد

(07)شكل

)2(بهمرتبطةوردودمحركلنصافتراضيببليوجرام

كشففيخليفةحاجيآلببليوجرافياتبعهمافيجذورلذلككانوقد)1(

آلاحيان.منكثيرفيوردودهالنصبينجمععندما،الظنون

.مباشرةبالنصالردودعلاقةعلىيدلالمتصلالخط:(1)ملحوظةأولتفارع*)2(

بالنص،السةمناَخرنوععلىيدلالمنقوطالخط:)2(ملحوظةثانتفارع**

بينها.والموازنةالردودتقييمأوالتحكيموهيثالثتفارع***

رابعتفارع****

422



الردودمجالفي،التأليفلعلاقاتالتحليليالجدولفيسبقوقد

الادبيالسندلإيجادمجزأةبصورةالحالاتمعالجة،النصعلى

الردود.لاتجاهات

معالردودعلاقاتالببليوجرامأشكالتوضحسوفيليماوفي

حالاتمنمختارةنماذجفي،متكاملةبصورةالبعضبعضهاومعالنص

والحديث.القديمالعربيالتأليفشهدهاالتيالردود

وفي،الببليوجراممنمتعددةأشكالًاتأخذالردودأنويلاحظ

وأشكالها:نماذجهاأهميليما

للردود:الاشعاعيالببليوجرامأولًا:

نموذج)1(:

ط.637)-الكاتبالأثيرلابنالسائر،المثلمعركةببليوجرام

الكاتبأدبفيالسائر"المثلكتابهالكاتبالاثيرابنألفعندما

فكريةدوافعحرَّكتها،خصبةفكريةحركةحولهثارت،والشاعر"

ونصف.قرنمنأكثرإلىالردودتأليفواستمر،وإقليمية

والمضادة،والمضادة،المؤيدةالردودهذهتفصيليليماوفي

للمضاد")1(:

)1(آنظر:

1/1586.،آلظنونكشف-أ

آلمثلمحاسنفيالزاهرآلروض"مخطوط،الهدلقالرحمنعبدمحمد-ب

الملكجامعة،الادآبكليةمجلة("،تقويميةقرآءة:للسميساطيآلسائر،

138.-113ص،م01،8391مجسعود،

423



السائر،"المنلىمعرحةببليوجرام

هـ(*6)-الحاتبالأيرلابن

(البيانعم)فىالأثيرواتشاص/لايىالكثليادييفىالسانراتميد

المكلفىالناهرنزهة

يحصايبنالسلألر!لنعم

هـ67-الل!ررد!

اووً!دا

اتمعومماسنفىاتزاهرالررض

سعد!حىلنالسمانر/لمفولى

رر(999هنه4)فىالسمد!ماطي

و!د()طخص

السلنر/اتمكلفىالناطرتزهة

هـ497-اتطرلالن

اوويتا

المهلىعىالئاثرئصرة

!االسملأمر/لابن

)!ها!كل(467ْ-الصفد!

عىاثرلتالفل!ا

ابيالسلألر/لابنالمكل

هـ655-الحلي

كا)!هامم"4

النل!ولميالس!رالمم!ناثر

هـ6-نرلمللستعاريالتا

للمضد()مضد

التالر/الفلدصادا!ر

عمس؟لحهـالؤ!

الأليرلابنالساير،،"المثلممركةببليوجرام71()شكل

424



السابقة:السائر""المثللردودإجماليمخططالتاليالشكلوفي

المل!
تهـهدالسثر

ل!

تيد

مضاد

الهعوم(على)ردللمضكمضاد

?

ء*

السائرالمثللممركةإجماليمخطص!)72(شكل

السائر:المئلببليوجرامعلىملاحظات

للردود:العدديالتحليل-1

ليلإجماا

التفارعرتبةالرداتجاهعدد

أول()تفارع.........تأييد

أول()تفارع.........مضاد

(ثانٍ)تفارع(الهجومعلى)ردللمضادمضاد

السائر()المنلوهو:المحركالنصعلىردود

السابق:النموفيفيالببليوجرامأشكال-2

بين"إشعاعي"ببليوجرامشكلتأخذالسائرالمنلردودأنيلاحظ

بين"بسيظو"تشجيري(،الاولالتفارعرتبة)منوردودهالاصليالنص

(.الثانيالتفارعرتبة)منوردودهالمضادالنص

425



للردود:الاشعاعيللببليوجرام)2(نموفي

)1(حسينلطهالجاهلي(،"الشعرفيحتابمعرحة

ج!
لَأ،ئجلألآ+لأ:

عبماصط!لر.!.(17

طإَضلا!ئِافيفىلأ:

لا*!يدممهكإسها90إذ!!!2
يب،مم!ثي!

خ!كل!ء

صمدَ
.ا/الشعراجماهلّىفي

لع...-م73191حهـسلطه!-3
(مر)*ب!ةملأخ!.

!!9-/ا*!+
!زيبنخبخض! نر؟يولأ.لاَث!نعمالبما!.!ط!

ثهطكلَءَ

د!لا33

+!ترلا-لأ

6!7

حسينلطه،الجاهليالشعرفيكتابممركة)73"شكل

العربيةآلمنظمة،الرباض،الإسلاميةالعربيةآلدراساتفيالمستشرقينمناهج-أ()1

1.793/،م8591العربيالخليجلدولآلتربيةومكتب،والعلوموآلثقاقةللتربية

م(،9391-)1491منذمصرفيآلادبيةالمعارك،آلجنديأنور-ب

374.-346ص،م8391،الانجلو،القاهرة

ومحمدالصعيديآلمتعالعبدومحمدالدجويليوسفمقالاتمنها)2(

أحمدومحمدحسنوإسماعيلأرسلانوشكيبمفتاحربهوعبدالمظلبعبد

(.آلسابقآلمرجع:)آنظر...العدوي

426



للردود:الخطيالببليوجرامثانيًا:

)1(:نموذج

هـ(21(015)-حنيفهَلأبي)1(،السِر"كتابهعركةببليوجرام

74()شكل

)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

الفقهمجالفييستخدمقدولكنهأساسًا،النبويةبالسيرةالسيرلفظيرتبط

مقالعلىتعليق.آلخوليأمينآنظر:.والمغازيآلجهادبأحكاممرتبطًا

443(.ص12مج،الإسلاميةالمعارفدائرة،السيرة

وعلاقةآلجهادبأحكامالسير،مجالفيهناالمذكورةالمؤلفاتتتعلق

حالتيفيآلدوليالقانونأحكامالانيشبهماوهو،آلمسلمينبغيرالمسلمين

أصحابولسناحقأصحابهم:هويديفهمي:انظر.وآلحربآلسلم

.14-38ص،أم819نيسان/إبريل،692ع،()الكويتالعربي،فضل

العربي،التراثتاريخفؤاد،،)سزكين:انظر.للشافعيالامكتابضمنورد

(.الاوزاعيموضوعفي3،244/،1مج

موضوعفي،186صالسابق)المرجعآنظر:.للشافعيالائمكتابضمنورد

(.الشافعي

427

إهلاء/السيركتاب

السير/كتال!هـ-1ْ0حنيفةالي

!71ْ-ع!كوزا

(حنيفهٌابيعييرد)

آتسيركتايلا

هـ702يّللواقد



)2(:نموفي

هيكلحسنينلمحمت"،الغضب"خريفمعرحةببليوجرام

ابضسهيكل!

-

)75(شكل

)3(:نموفي

فودةعليلفرج"السقوط"فبلمعرحةببليوجرام

)1(فود!عيتفرج/اتممقوطفتل

)76(شكل

للردود:الخطيالببليوجرامعلىملاحظات

فقطالاولىالرتبةمننصعلىنصتفارعالنوعهذاعلىيلاحظ

إلى:يرجعذلكولعلالردود،منمرحلةكلفيالتشعبوعدم

كفاءاتإلىوحاجتهضبقبجمهوروارتباطهالموضوعصعوبة-1

السبر.لموضوعبالنسبةيُرجَّحُكما.مجالهفيللردودخاصة

الزمن.بمرورإثارتهيفقدعاجلبموضوعالمعركةارتباط-2

الزمن.بمرورالردودتتعددفقد،الزمنبةالمدةقصر-3

.(ص194)،م5891،ءلوفاآردآ،لمنصورةآ(1)

428

انتفامأمالضعيفالتراحع

يوسفلمحمدلماالأرشيفا

زكر!ث!فؤادعى)يرد

اتدسوازمةهيكلاتض!بأعركم

زكريالغوًاد/العربي

هيكل(عى)يرد

صاحبه/وسثوطالممفوطفنلنهافت

ص!هححمدلعهـاتمعيد

(فودةكتابعى)يرد



وجهاتمنالردودتأليفقلةوبالتالي،الفكريةالحركةضعف-4

.متعددةنظر

عنديتضحمما،مقالاتشكلفيللردودالصحافةاستيعاب-5

للعددبالنسبةيرجحما)وهو،الصحفلمحتوياتالببليوجرافيالضبط

أكثرولعل،كتبشكلفيالغضبخريفعلىالردودمنالمحدود

(.بالصحفمقالاتصورةفيعليهالردود

للردود:المغلقالببليوجرامثالثًا:

)1(:نموذج

والمحاحمة)1("الفلاسفة"يَهافتممرحةيبليوجرام

ال!البو.،محاكمة0نةار

ال!رممويزادهخواثة/)محاكمة)
هـ398-

ا!.،رفمد

78ْ8-الطوسي/)محاكمة(

94ْ-.باثماكمالالمحاكمتهن/لالهنعىنطيقة

77()شكل

513.-1/905،آلظنونكشف)1(
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نموذج)2(:

"،الروحاني"الطبمعركةببليوجوام

هـ()1(313)-الرازيبكرلأبي

ايىتكيفلمالروحانىالظب

هـ313-الرازيبكر

الاًخرو،(اصلاحفيأ

)هجوم(

الورسنانيحلايم/لأبرالمناظرات

اسماعلي)داعة322-الرازي

بابحلد)ويتهمهالرازيبكرابايجادل

يىلا!لد"

)اهامللكرمانى/الروحانيالظبقيالذهبدهالأقوال

الزازكما،اتورسنلأديحايماييويلميذاسمماجملي

فيالنقصويسدالرازييهكرالسضدأَستاذهينصض

(المناظراتفيرده

78(!شكل

نموذج)3(:

هـ(:331)-للنسفي""المحصولمعركةببليوجرام

مؤلفينبينالرأيفيفرديخلافوليدةأحيانًاالردودكانت

فيكلها،التاليالببليوجرامفيوردودهوالنصواحد،مذهِبإلىينتمون

دعاةمنأربعةتأليفومن،الإسماعيليالمذهبهووأحدمذهبإطار

)2(:الإسماعيلية

)1(

)2(

بكرلائي،الروحاني)آلطبفي"مقدمتة(")محقق(،العبدآللطيفعبد:انظر

7(.ص،م7891،آلمصريةآلنهضةمكتبة،آلقاهرة،الرآزي

مؤسسة،بيروت،سيناابنمرآبعفيالطوسيالديننصير.تامرعارف:انظر

358.ص،السابقآلمرجع،وسزكين601ص،م8391،آلدبنعز
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"المحصول"،معرحةببليوجرام

الإسماعيلي(المذهباطارفي)ردودللنسفي

الفبلسوفالمحصول/للذسفي

133ْ-الإسماعلي

)ك!يد(

)1()يعارض(

)الإسماعلي(الرازكوحايمابو/الإصلاح

النسفي"آراءيضىونقد)أيثل

صلمور!ل!مأعة
)يعارص"

بعضويعارضالنسفي)يوًيدإسماجملي"

ك!"الرازافكار

)97(شكل

)عارفالإسماعيليةآلفلسفةفيوآلاصلآلاساسيعتبر"آلمحصول"كتاب)1(

(.السابقالمرجعتامر،

431

وحكمأميزانللكرملأييالر!اض/

التلاث(الآراءبين



للردود:التشجيريالببليوجرامرابعًا:

كص(28أ-سينالابن"الإشارات%معرحةببليوجرام

")1(والفلسفةالمنطقمجال)في

كأ*

مملى*

*المحل!ت*علىحاثمية

89*باشاكم!لافي/للر.زي

)08(شكل

)1(

)2(

59.-149/،الظنونكشف

هـ(.071)-الشيرازيالدينفَطبمنباشارةكتبها

432

**

مماراتايمختصر

هـ216-لللورد!/

واتسَبلهاتالاشاراتَ

والحكمة/اتمنط!في

ء4-28سينالايى

حثميهض

شرحالطوممي/
لميرزاحان

زي-،995الض!1

الدينلنصير/الإشلراتشثلاتح!

للاطثملراتوفَكهد)شرخ.769ْمطوسي

عىوهعومةالرازياكر!مكعىواحالة

(الإشارات

/الإشاراتثظمُ

ء6-63لل!ورد!

يثخ!ص

لمللمؤلف

للطيي:هسما

لإشاراتا



هـ(:)-428سينالابن،الاشاراتمعركةتحليل*

المعركة:ببليوجرامتحليلأولًا:

الاعمالمنبكثبرالإشاراتكتابحظي:العدديالتحلبل

أهمها:من

متفارعةنصوص9منها،عشرةالنصعائلةفيالعناوينعددبلغ-

الاصل.على

مستوىإلىالإشاراتعلىالتفارعرتبوصلت:الخلاص!ة

يلي:كماالثالثالتفارع

مؤلفات4-الأولالتفارعرتبة

مؤلفات4=الثانيالتفارعرتبة

واحد()مؤلَّف1=الثالثالتفارعرتبة

يلي:ماونلاحظ

الاصلي.النصعلىالتفارعوتشعُّبالتأثبرقوة)1(

أساسًا.المتعاركبْنللشارحيْنالمحاكمةكانت)2(

433

التفارلحرتبةاللإشارات(التابمالتاليفءنوبم

1

أ

2

1

9

*ولأللرازي،الإشاراتعلىوهجوم3ثمر

ممأولراتللإشامختصر

!ولأللإشاراتنَظْم

ول!أالهجومعلىوهجومالإشاراتعنودفاعشرح

مؤلفالنفسوالهجومللشرحمختصر

(الرازي،الشرخ

*!ثانٍ

كلمب!ثانٍوالدفامللهجوممحاكمتان

مم!!وثانٍوالدفاع!الشرحعلىحاشية

كل!كل*ثالثالمحاكمتينإحدىعلىحاشية

رُتب()3لىلإجماا



تواريخبينالفروق)بحساب:الاشاراتمعركةكرونوجرامثانيًا:

(.تقريبيةفروقوهيالمؤلفينوفاة

7
3

،لا+

وثر

+ء

!
!

!ث!

؟

!

!

!

وو5هه

0550

م!60

ك!ةوو0

70مه

7ءكى0

ووم!8

0850

9!مو

هـ059

00515

سينالاقالأصليثنص(ول8124

نفسهللمؤلضطخيص+الإشاراتمحىوهعومشرح(!06)6

الإشلراتيثخيص("62)6

الإشلراتنطم(ده6631

الهعومومهاحمةالاشاراتشولفاعشرح(5)967

وثلفاعللهحوممحثمة!76)6

المحاكمتقاحدىعىحلشيلأ(،49)0

والدفاعالشرحعىحلأمميةهـ(99)4

!ه

-

)81(شكل
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التأثيرمدىالقياس:الكرونوجرامبحسبللمعركةالزمنيالتحليل

التاليف(:فيالأصليللنصالزمني

الخامسالقرنمنالاولالربعفيالاصليالنصطهر-1

هـ(.)428الهجري

هـ(؛)499العاشرالقرننهايةحتىعمومًاالتأليففيتأثيرهامتد-2

جان(.وميرزاسيناابنوفاةبينالفرق)بحساب.عامًاآه6حوالي:أي

عامًا.178حواليعليهوالهجومالاصلبينالمدة-3

عامًا.73حواليعليهوالردالهجومبينالمدة-4

عامًا.251حواليعنهوالدفاعالاصلبينالمدة-5

هـ7القرنخلال(ودفاع)هجومالنصحولالمعركةحدثت-6

هـ(.967هـو606)بين

الاصلبعد:أي؛الهجريالثامنالقرنفيالمحاكمتينإحدى-7

التاريخ.مجهولةوالاخرىهـ(،)338بحوالي

)بينتقريبًاعامًا016بحواليالمعركةبدايةبعد"المحاكمة("-8

هـ(.766هـو606

هـ967)ببنعامًا315نحوبعدالدفاععلىحاشيةظهرت-9

هـ(.499و

عامًا174نحوبعدالمحاكمتينإحدىعلىحاشيةظهرت-01

هـ(.049هـو766)بين

)بين:

عامًا566حواليهيالدفاعوحاشيةالاصلبينمدةأطول-11

هـ(.499!رهـ428)بين

المحاكمتينعلىللحاشيةمعاصرةالدفاععلىالحاشية-12

فيفريدةهناتبدوالمحاكماتعلىالتحشيةوظاهرةهـ(،099هـو)499

اطلاعي.حدودفيمثيلًالهاأشاهدولمنوعها
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السا!سرالمبحث

وتطبيقاتهالنصمساللى

المسائلكتبأولاً:

)1(بالمسائلتهتمالتي،المؤلفاتمننوعًاالعربيالتأليفعَرف

أهمها:من،عديدةمجالاتإلىالنوعهذاتطرقوقد.وأجوبتها

،والحساب،والبلاغة،والصرفوالنحو،اللغةومفردات،الفقه

.)2(والطب،والفلك

أحيانوفي،مستقلةكتبللمسائلخصصتالاحيانبعضوفي

ذلك)3(.منأعمكتبضمنالمسائلوردتأخرى

كلماتتتضمن،الاحيانمنكثيرفيالمؤلفاتعناوينوكانت

مثل:،مميزة

أسئلةطرحطريقعن،العلملدرآسةتطرحالتيالمشكلاتهي:المسائل)1(

آلعربية،اللغةمجمع:انظر.برهانإلىتحتاجقضاياإثارةأوحلًّا،تتطلب

آلاميرية،آلمطابعلشؤونآلعامةآلمصريةآلهيئة،القاهرة،الفلسفيالمعجم

)مشكلة:دةما،481ص،8(س!ول34ولهالة)مسأ:مادة،181ص،م9791

.3!(لأه*س!1

-01671/1257،-132/1667،-111/،الظنونكشفانظر:)2(

.1258

2/1258.،الظنونكشف)3(
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،)3)رقالفوا،(2)لفروقا،ياةلمعاا،لمطارحاتا،(1)لةلمساا،ئللمساا

:يا)(6)لفُكوكا،()ْبةلأجوا،(4)لأُغلوطاتا،لأحاجيا،لغازلأا

لخ.!...(لحلولا

الاسئلة،كتبمجالفيالدلالةبالغةالمفرداتهذهوتبدو

كما،المؤلفاتمنالنوعهذاوظيفةتتضحبعضهاتوضيحخلالومن

يلي:

رحة:لمطاا*

المآخذذواتبالمسائل"المطارحة"إنهـ(:772)-الإسنوييقول

أفكاريثيرمما،المتفرقةالمختلفةوالاجوبة،المتفقةالمؤتلفة

0)7(.0العلماء".

نماذجها)8(:ومن

هـ(.)-704الشافعيللقطان،المطارحات

:أي؛اجتماعهمعندالفقهاءبهايتطارح،للامتحانوضعهاوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

0167.-2/1667،الظنونكشففيالمسائلكتبانظر:

-2/1257،آلظنونكشففيوالمطارحاتوالمعاياةالفرودتىكتب:آنظر

.1258

2/1718.،آلظنونكشف

1/13.،الظنونكشف:فيوالاغلوطاتآلاحاجيكتبآنظر

13.-111/،آلظنونكشففيالاجوبةكتبانظر:

ألَّفهوقدهـ(،673)-للقونوي،آلفصوصحكممستندآتفيآلفكوكآنظر:

الظنون)كشفهـ(.638)أعربيلابن،الحِكَمفصوصكتابمشكلاتلحل

.)2/1288

والمشتبهاتالفوارقفي)وهووالفوآرقالجوآمعفيالدقائقمطالع:كتابهفي

2/1718.،الظنونكشف(.الفقهفي

2/1258.،الظنونكشف
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بالالغاز)1(.يمتحنكمالدقتهبعضابعضهمبهايمتحن

:ياةلمعاا*

توضعوهي،العقولتعييالتيالصعبةالمسائلطرح:تعنيوهي

المسائلكتبمنوهي،العلممنالتمكنواختباربها،للمُحاجَّةوتعلم

ومنها:،والفروق

)2(.للجرجاني"،العقلفي"المعاياة-

والأُغلوطات:الأحماجي*

اللغةمفردآتفييستخدمم!وأكثر،العلوممنعلمًاذلكويمثل

تطبيقملكةتحصيلهوالعلمهذافيالتأليفمنوالغرض،والصرفوالنحو

المسائلوإثارة،الالغازطريقعنالعربيةالقواعدحفظوغايته،الالفاظ

هذهالمؤلفاتبعضوتحوي.الاغلاطفيهاتحدثأنيمكنالتيالمشتبهة

)المُحاجَّات()3(.بأيضًاالاحاجيسُميتوقد،نَظْمأونثرصورةفيلالغازا

:"قلفروا"كلا

عنالفروقهذهإجلاءويتم،المشتبهةالمسائلبينالفروق:وتعني

فروقفى"الوسائلكتابنماذجهاومنوحلِّها،المسائلطريق

)4(.جماعةلابن،"المسائل

النصي،بالتأليفعلاقتهازاويةمنالمؤلفاتهذهإلىنظرناهـاذا

يلي:مابينهانجد

علمفيوأجوبةأسئلةشكلفي،مستقلةمباشرةمؤلفات-1

2/1713.،آلظنونكشف)1(

0173.،2/1258،الظنونكشف)2(

1/13.،آلظنونكشف)3(

2.0167/،1/13،الظنونكشف)4(
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)1(.محددةبنصوصارتباطبغير،معين

تهمناالتيهيوتلك،محددةأصليةبنصوصترتبطمؤلفات-2

يلي:ماالمؤلفاتهذهتشملوقد،المبحثهذافي

للمسائلوحلول،الاصليالنصفيأثيرتأسئلةعلىالإجابة-أ

النص.بهذاالواردةالصعبة

مؤلفيثيرها،الاصليالنصفيوردبماترتبطأسئلةطرح-ب

الفهموامتحانالذهنوإثارة،والدراسةالتعلملاغراضالجديد،النص

"الفَنْفَلَة")2(.طريقةذلكويشمل،ألغازهاوحلعليهاالإجابةمع

)3(.معينةبنصوصالمرتبطة،والاجوبةالاسئلةمؤلفاتنماذجومن

يلي:ما

نموخ!)1(:

(.الحنفيةفروع)فيهـ(034)-الكرخيمختصر(:الاصلي)النص

الكرماني.الفضللابي،الإيضاحمنالتجريد(:النص)مسائل

ثم،بالإيضاحشرحهوسمَّى،الكرخيمختصربشرحالكرمانيقام

مسائلعلىمشتملوالتجريدبالتجريد،وسمَّاهمسائلهالإيضاحمنجرَّد

)1(

)2(

)3(

2/1258.،الظنونكشف

وآعتبر،الواقععنبعيدةآفتراضيةأسئلةتطرحكانتآلاحيانبعضرفي-أ

العلمي.الترفمننوعًاذلك

طرحعلىيعتمد،المسائلمعالجةفيأسلوبًاالعربيآلتأليفشهدوقد-ب

مخاطبةمنمنحوتةآلكلمةوهذه،"الفَنْقَلَة"يسمى،عليهوآلإجابةآلسؤال

لسانعلىجاءكأنهسؤآلًاويطرح("،...كذآقلتَ"فان:بكلمةللقارئآلمؤلف

هذهخليفةحاجياستخدموقد("،...كذآ"قلتُ:بقولهآلاجابةيبدائم،القارئ

2/1863(.آلظنون)كشف:انظر.وتعلمهآلمنطقعنالدفاعبصددوهوالطريقة

تثيرآلتيتلكمنعددًاأقلسابقةبنصوصآلمرتبطةآلمؤلفاتأنيلاحظ

.محددةبنصوصارتباطوبغيرمباشرةبصورةآلموضوعفيأسئلة
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.(1)"لإيضاحو"ا"الكرخي"مختصر

:2()فينمو

هـ(.264)-"المزني"مختصر(:الاصلي)النص

هـ(.603)-سريجلابن"،الشافعيةفروعفي"الفروق(:النص)مسائل

()2(.المزنيبمختصرمتعلقةأسئلةعنأجوبةعلىمشتمل)وهو

)3(:نموفي

".الطبفيحنين"مسائل(:الاصلي)النص

المعنىعنالبحثموضعفيوالجوابالمسألةطريقعلى)عمله

إلية(.المقصود

.صادقابيلابن،"الطبفيحنينمسائل"شرح(:التابع)النص

المسالةطريقةعلىالمجموعالاقتضاب"انتخاب(:النص)مسائل

النيلي.العزيزعبدلابن،"والجواب

وسمَّاها:،السابقةالمسائلبنظمرقيقةابنقام(:منظومة)مسائل

(")3(.السائروتُحَفالمسائر"لُطَفُ

مباشرتأليفهوإسحاقبنلحنينالاصليالنص!أنهنا)ويلاحظ

النصمسائلوجاءت،الشرحتبعهثم،وأجوبةأسئلةهيئةعلىالطبفي

حفظها(.ليسهلشعريشكلفيالنصمسائلنُظِمَتثم،للشرحتابعة

لتطبيقاتا:ثانيْا

الاختبارموضعالفنيةأوالعلميةالمبادئوضعبالتطبيق"يُقصد

")4(.والنظريةالقانونإلىالحاجةعنإليهالحاجةتقلولا،والاستعمال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)2(.حاشية21634،1735/،آلظنونكشف

1258.-2/1257،الظنونكشف

2/1668.،آلظنونكشف

أ"حكا!!(.س!س!)تطبيق:مادة،46ص،الفلسفيالمعجم،آلعربيةاللغةمجمع



المؤلفاتمننوع،النصبتطبيقاتيقصد،التأليفمجالوفي

النصويتولى،للموضوعالنظريةبالمعالجةيهتمكان،أصليبنصيرتبط

النصفيالتطبيقيالجانبويكون،العمليةالجوانبتفصيلالتطبيقي

ويحفل،السابقالأصليالنصفيالنظريللجانبمكملًاالجديد

النصوصمنومكملاتهاالنظريةالنصوصمنبكثيرالحديثالتأليف

إلخ....والكيمياءوالنباتالرياضياتعلومفيالتطبيقية

فيهتتكامل،لذلكمهمًّانموذجًانجد،القديمالعربيالتأليفوفي

عندماأنهويُروى،الجزئيةالتطبيقيةالمعالجةمحالكليةالنظريةالمعالجة

طلب"الطبفي"الكليات:كتابههـ(595-052)-رشدابنألف

يقومأنهـ(،557-464)-زُهْر"ابنلهالمعاصرالائدلسيالطبيبمن

التطبيقات:أي؛الطبفيالجزئيةالاموريتناولكتاببتأليف

الطب.صناعةفيكاملككتابالكتابانليكون،والمعالجات

في"التيسير:كتابهوألف،التكليفلهذازهرابناستجابوقد

أنةعلىعنوانهويدل،فقطالمعالجاتفيهذكروقد،والتدبير"المداواة

لفارقنظرًاللنظر،ملفتًاشيئًاالروايةهذهوتبدو)1(،تدريسيعمليكتاب

سنة،56زهرابنعمركانرشدابنوُلدفعندما،الاثنينبينالسن

كتابأنأرجّحُولذلك،سنة37رشدابنعمركانتوفيوعندما

"الكليات".كتابقبلظهرقد"التيسير"

سمَّاهالتيسير،لكتابوتكملةذيلبتأليفبعدمافيزهرابنوقام

")2(."الجامع

المجلة،الإنسانيةآلمعرفةتاريخفيزشدابنمكانة،آليافيالكريمعبد)1(

وآلعلوم(،والثقافةللتربيةالعربية)المنظمة.آلعاليآلتعليملبحوثالعربية

69.ص،م(8491حزيران)يونيو/،1ع

فيآلكلياتلكتابذكرآلظنونكشففييرد)ولم1052/،آلظنونكشف)2(

رشد(.لابنآلطب
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زُهْر:وابنرشدابنبينالتكاملببليوجراميليماوفي

زُهروابنرشدابنبينالتكامليبليوجرام)82(شكل

""الكلياتبينالربطينبغي،تكوينيةببليوجرافيةنظروجهةومن

ملة.نكساكسجسموعة،"و"الجامح"التيسير":وكتابي

مشتركًاتأليفًاو"التيسير""الكليات"اعتبارالممكنغيرمنكانواذا

)1(،المشترلسللتأليفالمعاصربالمعنىزهر،وابنرشدابنبين

العملي.وتطبيقةالنظريالنصبينمتكاملًا،تأليفًااعتبارهماالممكنفمن

)1(

فى!يء!ي!ىء

وفي،معينعملتأليففيأكثرأومؤلِّفيْنإسهامالمشتركالتأليف:يعني

آنظر:.منهمكلكتبهماإلىبالتحديديشارلاآلغالب

(+،3،4033أممأ؟3!4!!ث!01،3!33ء3لأ...1422.9(ها"ولرر!ث!،35،،أه،1،!ولي!،330)ءأط.
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الساب!المبحث

)1(النصمفاتيح

مرجعيةبوطيفةتقوملكي،معينبنصقالمرتبطةالمؤلفاتبذلكيقصد

محددةوحداتأومفردةعناصرإلىالباحثتوصيلهي،مساعدة

ولأس!*س!34الكشافات:ذلكأمثلةومن،صليلااالنصداخلالمعلوماتمن

()2(المفهرسةالمعاجم)أوالنصوصمفرداتوكشافات،معينبنصالمتعلقة

وغيرها.،الحديثنصوصمجالفيالأطرافْوكتب،س!ءولء340ءولهح3

مثل:عنوانفياستخدمتفقد،آلعربيآلفكريالإنتاجفيخلفيةالتسميةلهذه)1(

(،للمصطلحاتمصنفمعجم)وهوهـ(،387)-للخوارزمي،آلعلوممفاتيح

المفاتيحبدورتقومالتيللمؤلفاتهنا،المقصودةالوظيفةعلىتنطبقوهي

عنوانفياستخدمتوقد،النصوصلمحتوياتالموصلةالكشافاتأو

لفنسنك.السُّنَّة"كنوز"مفاتيح

المرتبطةالتكشيفيةالمصطلحاتفيالمشتركالاشاسيالمعنىمعتتفقكما

،ح**!كر.،ءأ*!ك!،حهلثا،كثا،،5:ومنها4ءه*لاس!،("حيةلمفتاالكلمة"ابمصطلح

نظر:ا

مكتبة،جدة.المعلوماتلاغراضالتكشيف.الهاديعبدفتحيمحمد-أ

76.-72ص،م8291آلعلم

3،4033ء+ا3!3؟اول!ا،33!3301!...لا043.9-.431-ب

ورودهامكانوتحديدبالنصالواردةالمفردآتكلبتحليلتختصوهي)2(

موصلًاكشافًاتعتبربذلكوهي،معينةخطةحسبهجائينسقفيوترتيبها

لالفاظالمفهرسالمعجممثلأ(،4،1*ع0331!ص!ح!الماآ1)،*ء،:آلنصلمجموع

الباقي.عبدفؤادلمحمد،الكريمآلقرآن
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كانت)سواءعناصرهاتؤخذأنيمكنهذه)1(،النصوصومفاتيح

يلي:كما(،مقاطعأوكلمات

وأسماء،اللغويةالمفردات:مثل،فقطالاصليالنصمن-1

لاشياء،اوأسماء،القبائلوأسماء،الاماكنوأسماء،الاشخاص

النصوصأوالاحاديثمنالاولىوالمقاطع،الكتبوعناوين،والقوافي

إعدادحالةفيالنصكلماتلكلذلكيتموقد.إلخ....الادبية

بالنص.الدالةللكلماتانتقائيةبطريقةأو،عهحولهح!ص!ول*4اد

رؤوس:متلمقننةاسترجاعيةاصطلاحيةقوائممن-2

خارجمنكلماتبصياغةأو،إلخ..الاسماء.وقوائم،الموضوعات

به.الواردةوالافكارالمعانيعلىللدلالةالنص

خارجمنمضافةوعناصرالنصداخلمنعناصربينبالمزج-3

النص.

للنصالمرجعيوالترتيبالنصمفاتحبينالفرق

النصّي،التأليفأشكالمناَخرشكلعولج،سابقمبحثوفي

ولكن،النصمنمعلوماتوحداتإلىللتوصيلمشابهةبوظيفةيقوم

الاصليالنصترتيب"إعادةهوالمقصودوالشكل،مخالفبأسلوب

...،موضوعي،جغرافي،زمني،)هجائي"معينمرجعينسقبحسب

للنصالمرجعيالترتيبمنالنوعهذاأنقبلمناتضحوقدإلخ()2(.

ثم،المعلوماتمنوحداتإلىنفسهالاصليالنصتفكيكيتضمن

فيتعتمدوآلتي،النصوصإلىآلموصلةالمفاتيحعلىهناالحديثينصب)1(

مأخوذةعناصرعلىتقتصرولا،النصمنآلمأخوذةآلعناصرعلىالتكشيف

.الكشافاتمنأخرىأنوآعمثلفقطآلوثيقةعنوآنمن

.بالكتاب244ص:انظر)2(
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المرتبالجديدوالنص،معينمرجعينسقوفقوترتيبهاتوليفهاإعادة

ليحققبذاتهيستخدموأن،الاصليالنصعنبديلًايكونأنيمكن

ولذلكالمطلوبةالمعلوماتعلىواحداَنفي"و"الحصول""الوصول

النصعنمنفصلةتكونالاخيرةهذهلان؛النصمفاتيحعنيختلففهو

مستقلكتابفيأوالمجلدنهايةفيبهاخاصةصفحاتفيالاصلي

النصإلىالبحثمنتاليةمرحلةفييوصلتكشيفيإلكترونيشكلأو

أدواتتوفيرعلىالنصمفاتيحوتفّتصر.ذلكالباحثشاءإذاالأصلي

عليهاالحصولأما،المطلوبةالمعلوماتإلى""الوصولعلىتساعد

الاصلية.بصورتهالاصليالنصخلالمنفيتحقق

النصوصلمفاتحالعلميةالأهمية

والمؤلفات،محتوياتهاأدقإلىتوصلمفاتيحإلىالنصوصتحتاج

كثيرًالان؛التأليفخدماتمناللونلهذااحتياجًاأكثرالقديمةالعربية

،متعددةمعرفيةمجالاتفيالاستطرادكثير،تغطيتهفيموسوعيمنها

والعلوموالاقتصادوالجغرافياوالتاريخالادببينبعضهايجمع"فقد

إلخ)1(...."والعلوموالفنونوالتراجمالحكمونظمالدينية

الوصوليتيسرلاالمؤلفاتهذهمحتوياتمنكثيرًاأنويلاحظ

الدقيقةالوحداتإلىالموصلةالمفاتيحبإيجادإلامنهوالإفادةإليه

تستغنيولا،نصوصهاداخل3"ز!)2(آه4"كا!عه،ولاولهالمعلوماتمن

.الخدماتهذهمثلعن-أيضًا-الحديثةالنصوص

فيآلاعشىصبحكتاب)فهارسفي"مقدمته"عاشور.آلفتاحعبدسعيد)1(

،م7291،آلكتبعالم،آلقاهرة،آلبقليقنديلمحمدإعدآد:آلإنشا(،صناعة

)ج(.ص

"نعم("أو"واحد"أو"صفر"،مثل،المعلوماتمنوحدةأصغركاتعني4لم-أ)2(

آنظر:."لا("أو
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الوحدآتعنوتفتشالكتابكنوزعنتكشفوالكشافات

البحثأما،"المُفاتشة":الكشافاستخداميُسمىولذلك؛المعلوماتية

الباحثيستغنيولا،"المُداخلة"فيسمىوالقراءةبالتصفحالكتابداخل

تسميةيمكنكما)1(.والمداخلةالمُفاتشةمنكلعنالتعمقظروففي

فهيالكشافاتصناعةأما"بالمكاشفة("،البحثفيالكشافاتاستخدام

"التكشيف".

و)،فهرس""كشاف"مصطلَحيحول

علىللدلالة،وكشافات،فهارس:كلمتياستخدامفيالخلطيكثر

المرجعيةالكتبأو1ولع*سع34الهجائيةالتحليليةالكشافاتأوالقوائم

إلىالموصلةالمداخلعلىتحتويلتياحولحس!3عحولء340المنفصلة

.النصوصمندقيقةوحدات

الببليوجرافيالمعنىعلىللدلالة"فهرس("كلمةتخصصأنوينبغي

)2(.الكتببأسماءقائمة:أي؛!ح!ح[ولوهولها،الاصلي

)1(

)2(

!كاه؟عء3،4اطلأ3!ا؟،ول3،ا!330!لاح...18.9.

دار،آلكويت،العربيةآلمكتبةفيبحوثآلنور.أبوآلوهابعبد:وانظر-ب

)تكشيف:آلمرجعبنفسوآنظرآلترآث(،)قضية،183ص،أم859،القلم

402(.-191صالترآثكتب

القديمةالعربيةآلنصوصلتكشيفمنظمًاعربيًّاعملًانتصورأنويمكن-ج

الاولويةوإعطائها،خاصةأهميةلهاالتيوآلنصوصللموسوعاتبحصريبدأ

التكشيف.في

وإمكانياتآفاقفهناك،اليدويالتكشيفوإمكانياتآلخبرآتجانبوإلى-د

.أ،*51،ولكاأس!أولأا*س!4!،1مهاولما)،*س!،النصلمجموعلاَلياآلتكشيفيتيحهاسعةوآ

محمد)محمود:انظرشاكر.محمودآلاستاذللشيخاللفظانهذآنيعود

118(.صآلتراثنشرتاريخإلىمدخل:الطناحي

.08صالمكتباتعلومفيودرآستهاالببليوجرافيا.الهجرسيمحمدسعد:انظر
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للدلالة"فهرس"كلمةباستخدام،مرحليًّاالتجاوز-أيضًا-ويمكن

المحتوياتقائمةأو")1(،وفصولهالكتاببأبوابالمختص"البيانعلى

.س!ا؟كاأ(مه)3،ث!س!،ولهح

يوحدوأنولا،*!4"كشاف"كلمةتخصصأنينبغيكما

إلىتشيرالتيالهجائيةالتحليليةالقائمةعلىللدلالةاستخدامها،

اللغويةالمفرداتمثل،النصداخلالمعلوماتمنالدقيقةالوحدات

وحداتمنذلكغيرأوالمعانيأوالاماكنأوالأشخاصأسماءأو

)2(.بالنصورودهاأماكنتحديدمع،معيننصفيتردالتيالمعرفة

والحديثالقديمالعربيالتاليففيالنصوصمفاتح

هي:،أنواعثلاثةالمفاتيحهذهمننميزأنيمكن

:الأطرافكتبأولًا:

"النصوص"مفاتيحأنواعأقدممنفإن،إليهتوصَّلتماحدودفي

الأولالقرنفيالحديثعلماءابتكرهما"،النصوص"كشافاتأو

."("بالأطرافسمَوهوأ،الهرد

حيث،الشريفالنبويالحديثطَرَفِمنمأخوذةتسميةوالأطرافْ

والتوصيلالدلالةأوللتذكيريكفي،الحديثبدايةمنطَرَفٌيُدَوَّنُكان

منها.كتبعدةأوالحديثكتبمنكتابفيبقيّتهإلى

لغرضين:الأطرافاستُخدمتوقد-

كتابةً،الحديثبتدوينالسماحقبلالمبكرالاستخدامهو:الأول

.والذاكرةالحفظعلىيعتمدلمنالحديثلبقيةوالتذكرللاستيعابوكان

08.ص،المكتباتعلومفيودراستهاآلببليوجرافيا.آلهجرسيمحمدسعد)1(

83.-82ص،آلسابقآلمرجع-أ)2(

44!!ول."طث!!كثا.95.،اح4248.9(ول.)*ص!4-ب
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كتابفيالمدوَّنالحديثإلىالرجوععلىالمساعدةوهو:الثاني

كاملًا)1(.الحديثفيهاورد،معينةكتبأو

قبلوجدتبأنهاالقوليمكن،للاطرافالاولالمعنىإطاروفي

فيالحديثمنبارزةجملةيكتبالمحدثوكان،هجرية)69(سنة

سنن)فيالدارميويروي.الحديثببقيةوالتذكرةللتعريفمستقلةأوراق

النخعيإبراهيمعنالحديثيكتبهـ(012)-حمادًارأىأنه(الدارمي

:فقال(الحديثكتابةعن:)يعنيأَنْهَكَ؟ألم:النخعيلهفقالهـ(،69)-

أنهالنخعيعنللنسائي"العلم"كتابفيجاءكما.أطرافهيإنما

معيكان:القطانسعيدبنيحيىوقال،الاطرافبكتابةبأسلا:قال

!ر)2(.النبيعنالحسنعن(عَوْنٍ)أطراف

خاصًاعملًاالهجرةمنوالتانيالاولالقرنفيالاطرافوكانت

لنفسه،المحدثبهيقومكله(وليسالحديثمنجزءالتدوينجزئيًّا

الهجريالرابعالقرنفيالعملهذاغداثم،الأحاديثبهليستذكر

)3(.كثيرةتاليففيهوألِّفتبذاتهقائمًاعلمًابعدهوما

فيالتطورمعتحوَّلتفقد،للاطرافالثانيالمعنىإلىننتقلوهنا

تخدمالتيالكشافاتأو،المراجعمنلونإلىوألاستخدامالوظيفة

نوعأقدمتعدوهيكاملًا،تدوينهتمأنبعدالحديثنصوص

كشافاتمنأقدموهي،النصوصإلىتوصلالتي(المقاطع)كشافاتمن

محددةجزئيةكلماتتستخدمالتي،المفهرسةوالمعاجمالدقيقةالكلمات

.النصوصمنوغيرهالحديثإلىللتوصيل

167.ص،آلمستطرفةالرسالة:آلكتاني:انظر)1(

المطبوعاتمكتب،حلب،آلنسائيسننفهارس.غدةأبوالفتاحعبد)2(

.42صهـ،6041،لإسلاميةا

.2هص،السابقالمرجع)3(
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الحديثلنصوصككشافالاطرافاستخدممنأولأنويعتقد

الاولالقرننهايةفي:أيهـ()1(؛011)-سيرينابنهوتدوينهابعد

الثاني.القرنبدايةأو،الهجري

"كشاف:بأنهالاظرافكتابنصفأنيمكن،الفنيةالناحيةومن

بدايةمنمقطعًامداخلهفييستخدملائهوذلك"؛الاستهلاليةالمقاطع

هذاالباحثيتذكرأنبشرط،إليهالوصولالمطلوبالنبويالحديث

.الاولالمقطع

مشابهًانوعًاالحديثالعصرفيالاوروبيةالمراجععرفتوقد

31ع31-)حولالأوللااالسطركشاف:ويسمى،المقطعيةالكشافاتمن

التراتيل،أو،الاغانيأوالشعر،إلىيوصِّل"كشافبأنهويعرَّف

مرتبةً،غيرهاأوالقصيدةمنالاولالسطرتتضمنمداخلطريقعن

بأوائلهجائيًّاأحيانًاترتبالاطرافكتبوكانتهجائيًّا)2(.ترتيبًا

ترتبالصحابةأسماءوتحت،الصحابةبأسماءهجائيًّاوأحيانًا،الحديث

ويبين،الحديثبدايةفيالدالةالاستهلاليةالمقاطعأوالاولىالاطراف

الاحاديثكتبمنكتبعدةأو،كتابكلفيحديثكلموضعبعدها

)3(.الاطرافبطريقةمحتواهاتكشيفيتمالتي

)1(

)2(

)3(

تدوينه،وتاريخالنبويالحديثفيدرآسات:الأعظميمصطفىمحمد

335.-334ص،م6791،الرياضجامعة،الرياض

د"!+3،40.كاأطك!...لاع،3301ط"5ح.4.!.303-أ

ولصأولك!ا330!3لا...599.(31ع13-سأأولء،411ص!*).-ب

نظر:ا

ترجمة:؛آلسُّنَّة/فنسنككنوز)مفتاحفي"مقدمته".شاكرمحمدأحمد-أ

)ض(.ص،م3491مصر،مطبعة،القاهرة،الباقيعبدفؤآدمحمد

آلسابق.آلمرجع.الاعظميمصطفىمحمد-ب
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نصًّايُكشّففبعضها،الأطرافكتبفيالتغطيةأوالسعةوتختلف

ذلك.عنيزيدوبعضهامحددًا،واحدًا

التغطية:فيالمتعددةالمستوياتهذهأمثلةومن

المُسنَدبأطرافالمُعتلِيالمُسنِد"إطرافالواحد:النصأطراف

الإماممسنديُكشّف)وهوهـ()1(.852)-العسقلائيحجرلابن"،الحنبلي

هـ((.241)-حنبلبنأحمد

للواسِطي(،ومسلم)البخاري"الصحيحين"اطراف:النَّصينأطراف

هـ()2(.104)-

:نصوصلستةأطراف

هـ()3(.742)-للمِزِّي"(،الاطرافبمعرفةالاشراف"تحفة-

هـ()4(.765)-الدمشقيللحسيني("،الأطرافمعرفةفي"الكشاف-

)1(

)2(

)3(

)4(

آلمهرة"إتحاف:آلمسمَّىآلضخمكتابهمنحجرآبنوأفردهآستخرجهوقد

.117-111/آ،آلظنونكشف.آلعشرة"بأطراف

167.ص،آلسابقآلمرجع.الكتاني

وآلرواةالصحابةلمسانيدمفهرس)معجم:آلاطرآفبمعرفةآلاشرآفتحفة-أ

تأليف:(الصحاجآلستةالكتبأحاديثلجميععلميةوموسوعة،عنهم

.م8291القيوميةالدآر،بومباي،آلدينشرفالصمدعبد:عليهعلق،آلمِزِّي

يلي:كماآلاشرآفتحفةعنوآنآلمعلقترجم-ب

ح5ث!ح430!ولحس!،5،طس!3أ!وح!،51ث!أحء1؟55ط3

وذلك،ترجمتهحسبالاخنبيالعنوانفيمفهرسًامعجمًاالاظرآفواعتبر

.الاطرافمعنىمعتمامًايتفقلاالاستخدام

لاطرافإضافيةفهارسبعملالدينشرفآلصمدعبدآلهنديالباحثقام-ج

فهارس:آلاشرآفتحفةمرآجعأبوابعلىالكشاف:بعنوآننشرتالمزي

.م6691،القيوميةآلدآر،بومباي...الستةالاصولكتب

467.ص،المزيأطرآفعلىمتفارعةمؤلفاتآنظر:-د

168.ص،آلسابقالمرجع،الكتاني
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العَشَرة"،بأطرافالمَهَرة"إتحاف:لْصوصلعشرةأطراف

هـ()1(.852)-العسقلانيحجرلابن

معًا:وشرحهللنصأطراف

فيوشروحهالاصليالنصبينالاطرافكتببعضجمعت

لمحمد(:ومسلم)البخاري"الصحيحين"مفتاح:مثلواحد،تكشيف

)2(.التركيالتوقاديمصطفىبنالشريف

صحيح)مفتاح:السابقالكتابمحتوياتضمنأوردوقد

البخاريصحيحمتنويشمل،الحديثأوائلعلىمرتبوهو(،البخاري

وشروحه.

كتبنصوصإلىتُوصلمرجعيةكأداةالاطرافكتبأهميةورغم

بالفقرةالباحثمعرفةيستلزمكاناستخدامهاأنإلا،الحديث

تحته،يبحثالذيالصحابيوباسم،الحديثمنالاولىالاستهلالية

حتى،"المغلقة"كالصناديقظلتالحديثكتبأنشاكرأحمدويرى

"،فنسنكبإشراف،السُّنَّةكنوز"مفتاحالباقيعبدفؤادمحمدترجم

مفتاحها(")3(.الباحثإلىفأسلم

(:القوافي)كشافاتالنهاياتكشافاتثانيًا:

نصوصمنالاولىالمقاطعوهيبالاطرافالتكشيفمقابلوفي

الحيويوالمجال،بالنهاياتالتكشيفوهوذلكعكسنجد،الحديث

مجلدآت(.ثمانيةفيأنه)ويذكر916ص،آلسابقالمرجع)1(

6.ص،السابقالمرجع،غدةأبوالفتاحعبد)2(

ح(.)حص...فنسنكالسّنَّة(كنوز)مفتاحفي"مقدمته("شاكرمحمدأحمد-أ)3(

مرتبةموضرعاترؤوستحتآلنبريةآلاحاشيصنفالسُّنَّةكنرزمفتاح-ب

كتبمنكتابًا)14(منجمعهاآلتيالحديثمواضعإلىالإشارةمعهجائيًّا،

(.السابقآلمرجع:)آنظر.وآلمَراجموالسيرآلحديث
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"كشافتسميتهيمكنولذلكالشعر؛قصائدهوالكشافاتمنالنوعلهذا

كلمةاستخدامعننتخلىأنالكتابهذافياقترحتوقد"،القوافي

.كشافمصطلحهوالادقلان.(..غيرهاأو)القوافيفهرس

قصائدأوشعردواوينلخدمةالقوافيكشافاتبعضوضعتوقد

نأيمكنبحيث،للقوافيالنهائيةبالحروفهجائيًّاترتيبًاوتشمل،معينة

وكذلكبهاوردالتيالقصيدةثمالشعرمنمعينبيتإلىالباحثتوصل

معروفًا.كانإذاصاحبها

:مثال

كتابُالزمانفيصديقوخير....................

للتوصيلالمدخلهيكلها،كتابكلمةثم،كتابكلمةفيفالباء

الشاعر.ثمالقصيدةثمالبيتكلإلى

من:الاولالقسمفهرسالقوافيفهارسأمثلةومن

للبطليوسي)1(.هـ(،944)-العلاءأبيلزومياتمنالمختارشرح

يسمَّىالكشافاتمننوعالاجنبيةالمراجعفيبذلكوشبيه

.(2)ولأثحلأطول!15،حز*لاع!ول:("فيلقوااموسقا"

النص!:لمحتوىالتحليليةالكشافاتثالثًا:

فهووتحليلًا،تفصيلًاالاكثرالكشافاتمنالثالثالنوعأما

خلالمنالمطلوبإلىالوصولتتيحالتي،الدقيقةالكلماتكشافات

النص.إلىوموصلةدالةمفتاحيةكلمات

.م0791،التراثتحقيقمركز،آلتقافةوزآرة،آلقاهرة)1(

،والادبآللغةفيآلعربيةالمصطلحاتمعجم:المهندسوكاملوهبةمجدي)2(

القوآفي(.)قاموس:مادة،158ص
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الاولىالمقاطجأوبالفقراتتكونالاصلراففيفالمَدْخَلة)1(*7

النص.من

الاخيرةالكلمةثمبالحرفتكونالقوافيكشافاتفيوالمدخلةص

الشعر.بيتمن

دالة.مفتاحيةبكلماتتكونالتحليليةالكشافاتفيوالمدخلة*

التأليفأنشطةفيالتحليليةالكشافاتمكانهوما:نتساءلوالاَن

العربي؟التأليففيالمحوريالنصي

عنالسائدةالصورةمنبدأناإذامشوقةالسؤالهذاعلىالإجابةتبدو

لدبص،القدماءالعربالمؤلفينأيديعلىالقديمةالعربيةالنصوصتكشيف

بعضأن-،عامبشكاص-يربصفهو."روزنتال"هو،الموضوعبهذامهتممؤرخ

صح1؟ء،مهالكتاببمحتوياتقائمةمؤلفاتهمفيوضعواالعربالمؤلفين

.)2(تهملمؤلفا1ول4صح*ح3فاتكشاعماصعندهممعروفًايكنلمولكن3"ولحأولحح

العربيةالنصوصكشافاتفيالنقصهذاوجودفيالاعتقادويبدو

التالية:للأسبابغريبًا،أمرًا،القديمة

ووطيفتها،الاطرافتأليفعرفواالذينوالمسلمينالعربأن-1

بعضمننفسهالوقتفيوعانوا،ومزاياهاإمكانياتهامنواستفادوا

نأالبدهيومن،النقصلهذاانتبهواأنهمبدلاوصعوبتها،تعقيداتها

نوعمنوالاقترابالتعدياصمنمزيدًاطرحتالتطورطبيعةأننتوقصع

.الكشافاتمنوأيسرأفضاص

للترتيبالمحددةالاولىالكلماتوهي3"ولس!(حأ)3آلمداخلعملهيالمدخلة)1(

،أشخاصأسماءأو،كتبعناوينأو،)كلماتالمرجعيةللوحدآتالهجائي

)آلمؤلف(إلخ(....كاملةفقراتأو

أنيس:ترجمة:العلميالبحثفيالمسلمينآلعلماءمناهج،ف،روزنتال)2(

.111ص،م0891،الثقافةدار،بيروت3،ط،فريحة
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العربالمؤلفونأحرزهالذيالبعيدالتاريخيوالسبقالتقدمأن-2

علىيقوموالذيوترتيبها،الكثيرةبأنواعهااللغويةالمعاجمصناعةفي

ومداخلها،والمعاني،للكلماتوخاصة،التكشيفواَلياتأسس

معاجمفيوالمصنفة،والفصلالبابمعاجمفيالهجائية:المتعددة

المنطقيمنيجعل-،هـ(إ-458سيدهلابن"المخصص"،مثلالمعاني

العربي.التأليففيللنصوصالتحليليةالكشافاتبعضوجود

كشافاتإلاهيمااللغويةوالقواميسقرنًا،عشراثنىحواليفمنذ

وتلكبأكملها)1(،العربيةللغةأو،معينموضوعلمفرداتسواء،هجائية

شيءعنآلبحثإلىبداهةتدعونابأكملها،لغةتكشيفعلىالقدرة

العربية.النصوصتكشيفقضيةفيمستترأوغائب

عملصميممنهووالبلدانوالتراجمالرجالكتبترتيبأنكما

)2(.الكشافات

فيالعربعندوالمعرفةالعلمفروعبينوالوحدةالتكاملأن-3

التكوينفيوالوحدةالتكاملومدى،ناحيةمن،المختلفةإبداعهمعصور

باللغةالاهتمامبأنيذكرنا،أنفسهمالعربالعلماءلتقافةالموسوعي

والتاريخوالحديثالفقهفيعلماءعنبعيدًايكنلمومعاجمهاالعربية

بإمكانيةالاعتقادإلىيدفعمما؛إلخ...والكيمياءوالفلسفةوالطب

علميةنصوصلخدمةاللغويالتكشيففكرةتسخيرلاهميةبعضهمإدراك

آخر.أومجالفياخرى

عننوعيةنظريةدراسة:العامةآلمرآجع،آلهجرسيمحمدسعد:انظر)1(

،م0891،القاهرةجامعةمطبعة،آلقاهرة،آلمعارفودوائرآللغويةآلقواميس

22.-21ص

-274ص،آلعربيآلتراثنشرتاريخإلىمدخل:آلطناحيمحمدمحمود)2(

.275
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انتبةالعربالمؤلفينبعضبأنالقولإلىيعودنفسةروزنتالونجد

التالية:السبعةالأمثلةويوردوتكشيفها،النصوصخدمةأهميةإلى

في:الواردةالاعلامبأسماءكشافًاهـ()-748الذهبيأعدفي

هـ()1(.354)-البُستيحبانلابن"الثقات"،كتاب-1

الكتبمنلكل"فهارس"هـ()-885فهدبنالديننجموضع*

التالية:

الاصبهانينعيملابي،الحديثفيالاولياء""حلية-2

هـ()2(.043)-

مذهبأعلاملمعرفةالمسالكوتقريبالمدارك"ترتيب-3

هـ()3(.544)-عياضللقاضي،"مالك

أصيبعةأبيلابن،الاظباء"طبقاتفىالانباء"عيون-4

668-(.)4()

أضيفتالتيوتكملته(،هـ()ْ)-748للذهبي،"الحفاظ"طبقات-5

0)6(.00،إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السابق.المرجع.روزنتال

فهد(.آبنكشافيذكرالم1/968،الظنونكشف

فهد(.آبنكشافيذكرالم1/593،الظنونكشف

فهد(.آبنكشافيذكرالم2/1185،الظنونكشف

فهد(.ابنكشافيذكرالم2/7901،الظنونكشف

،الحفاظطبقاتذيل:هيتكونأنوالاقرب،آلتكملةلمنروزنتاليذكرلم

طاهرةوهناك2/7901(.آلظنون)كشفهـ(.098)-فهدابنآلدينتقيتذييل

في..والحفيد.وآلاثالجدفهد:عائلةجهودهيالعربيآلتأليففيمهمة

بهذآيتعلقكتابوثمة،إلخ...وتكشيفهاوإدماجهاوتذييلهاآلنصوصخدمة

بنآلديننجم:تأليففهد،وابنبفهدسميفيمنآلجَهْدبذل:بعنوآنآلموضوع

497(.1/العارفينهدية،آلباباني)انظر:فهد
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هـ()1(.97ه)-رجبلابن"،الحنابلة"طبقات-6

لكتابوضعهالذيللمختصرهـ()-739الشعرانيذلكفعل-7

هـ()2(.062)-للسويدي(،الطب)في"الهادية"التذكرة

العسقلانيحجرابنأننجد،روزنتالذكرهماإلىوبالإضافة-8

قد،مجلداتستةفيوهو"التهذيب"تهذيبكتابهاحرفيط852)-

قدبهاعُرفوامنأنإلىوأشار،والالقابالكُنىمنالاحالاتاستخدم

وكذا)3(.كذااسمفيسبقوا

تؤكدكثيرةأمثلةغدةأبوأورد)4(،المجالهذافيقيمةدراسةوفي

الكلماتأشهرفهرسةفإن،الاحاديثأطرافصنعإلىبالإضافةأنه

قبلالمسلمينابتكارمنهيتكشيفها(،)ويقصدفيهاالرجالوأسماء

(.)ْوالمستشرقينالاستشراقوجود

هـ(،871)-فهدابن"أن،القدسيالدينحسامأوضحوقد

علىمرتبةالسنينوفياتأكثربسردقاممحمد(،بنمحمدالدين)تقي

أسانيدجمعتوقد:ظهيرةابنللحافظترجمتهعندقالوأنه،الحروف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فهد(.ابنكشافيذكرالم2/7901،الظنونكشف

فهد(.آبنكشافيذكرالم1/386،آلظنونكشف-أ

العارفين،هدية:فيروزنتاللدىذكرهاالسابقآلكشافاتتردلم-ب

2154/)آلذهبي1/497،فهد،آبن:التاليةآلاسماءمنأيتحت،للباباني

.6(24-1/461)آلشعراني،(551-

.20151/،الظنونكشف-أ

27.صه،آلتراثنشرتاريخإلىمدخل:الطناحيمحمدمحمود-ب

فهارس.غدةأبوالفتاحعبد:التاليللمرجع"مقدمة"تمثلموجزةدراسةوهي

آلتاسع)الجزءهـ6014،الإسلاميةآلمطبوعاتمكتب،حلب.آلنسائيسنن

(.النسائيسننمجموعةمن

02.ص،السابقالمرجع
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عنذكركما.المعجمحروفعلىمرتب،ضخممجلدفيمسموعاته

علىأجزاءرتبقدأنههـ(،297)-(موسىبن)محمدسندابنالحافظ

(كشاف:)أيفهرسإلاهذاوما،أصحابهاأسماءمنالهجاءحروف

الاجزاء)1(.لتلك

هـ(بترتيبمندهذِكْرُتجريح608)-العراقيالزيني-أيضا-وقام

علىوذلك(،القطانلابن،والإيهامالوهم)بيانكتابفيتعديلٍأو

رتَّبواالحفاظمنكثيرًاإنبل(،هجائيبترتيب:)أيالمعجمحروف

ومنهم...(..غيرها)أوالحروفعلىأحمدالإماممسند

0)2(..كثير.ابن

وأول،الهجائيةالحروفعلىالتراجمترتيب،القبيلهذامنوُيعد

التراجموكانت،تاريخهفيهـ(،2ه6)-البخاريهوالمنهجهذاابتكرمن

وكتيرفهؤلاء،الطبقاتأوالبلدانبحسب(ترتب:)أيتؤلفقبلهمن

الفهارساستخراجفيالقدوةهمالمسلمينعلماءمنأمثالهممن

المسلمين،منذلكاقتبسواالذينالغربيونلافيها،والتفنن)الكشافات(

)3(.عليهمفضلهم)أنكروا(غمطواثم

التراكماتهذهأنوهي،أطرحهاالتيالفرضيةإطاروفي

والتراجميةاللغويةالمعاجموصناعة،العربيالتأليفخبراتمن

المعلوماتإلىالموصلةالدقيقةالمداخلواختياروتحليل،والموسوعية

للذهبي،الحفاظتذكرة)ذيول-"ملحقة"درآسة)محقق(القدسيالدينحسام)1(

آلتيالفهارسقبل)وردتهـ(.1347،دمشق،والسيوطيفهدوابنللحسيني

02.ص،آلسابقآلمرجع.غدةأبوآلفتاح)عبد:عننقلًا(.للكتابأعدها

21(.-02صالسابقالمرجع،غدةأبو:عن)نقلًا.آلقدسيالدينحسام-أ)2(

ترتيب)إعادة:مبحثفيبأكملةالنصترتيبإعادةموضوععالجت-ب

244.ص،آلكتاببهذاالثالثالمبحث-السادسآلفصل:انظرآلنص(،

21(.صالسابقآلمرجع،غدةأبو:عن)نقلًاالقدسيآلدينحسام)3(
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موضوعيًّا،أوزمنيًّاأو)هجائيًّاالنسقيوترتيبها،والنصوصالكتبداخل

السابعللقرنالمبكرةالبدايةمنمثالًاأجدفإنني،مستقلةمراجعفي

مافييتجلى،والمسلمينالعربعندالتكشيفتاريخيدعم،الهجري

صنع"يَتَلَمَّحُ"أويجربكانالذيهـ(،606)-المُحدِّثالاليرابنبهقام

على("،الرسولأحاديثفيالاصول"جامع:لكتابهكشافأوفهرس

عليهأشرفالذي"النبويالحديثلالفاظالمفهرس"المعجمغرار

.قرونبثمانيةالاثيرابنمحاولةأوتجربةبعدوجاء)1(،فنسنك

تلكمناستخرج"إنه:كتابهنهايةفيالاثيرابنويقول

يخلولافإنه...فيها،ماأشهرهي،ومعاني،كلمات...الاحاديث

الفاظهبعضمنبهايُستَدَلكلمةالحديثذلكمنيعرفأنالإنسان

يعرفأنالقارئعلىوأشار"،مطاويهفيالمودعةمعانيهأو،المشهورة

علىالكلماتتلكأثبتوقد،المعنىذلكأوالكلمةتلكيطلبأن

ث(،تب)أالمعجمحروفعلى(مرتبة:)أيمقفاة،الكتابهوامش

)2(.الكتابفيمواصفاذكروبإزائها

المعجممنهجمؤسسهوالاثيرابنأنإلىغدةأبوويصل

بثمانيةللمستشرقينالمفهرسالمعجمقبلالتكشيف(:)أيالمفهرس

الفهارسبابتكارقامواالذينهمالمسلمينالعلماءأنوإلى،قرون

.()الكشافات

)1(

)2(

21.ص)المقدمة(،،آلنسائيسننفهارس:غدةأبوالفتاحعبد

تزآلثانيالجزءوهي"الخوآتم"،فيآلاثيرابنحديثمنبتصرفنقل

ونشرهاصححهاآلتيآلاولىآلطبعةفي.("..الأصول"جامع:كتابهمن

أهـ/)368،المحمديةالسُّنَّةمطبعة،القاهرة،آلفقيحامدمحمدالشيخ

آلكشافات،ويقصد("،الكتاب"مفاتيحآلخواتمهذهالفقيويسمَّيم(.9491

،غدةأبوالفتاحعبد)آنظر:.آلخواتمهذهبنشرغيرهادونالفقيطبعةوتنفرد

23(.-2أصالسابقالمرجع
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وردت،التكشيفبفكرالارتباطشديدهأخرىمهمةمسالةوهناك-

كلمةالجزريالأثيرابناستخروقد."الاحالات"وهيالأثير،ابنعند

مواضعمن..."الأصول"جاسعكتابهفيإحالاتوعمل،الاحالات

)1(.أخرىمواضعالىبالكتاب

الكشافاتبصنعفامواالمسلمينعلماءأننلاحظأنويمكن-

النص:منالتاليةللعناصر

المعاني.-

.الكلمات-

.والرجالالنساء،منلكل،والمبهمة،الصريحةالأسماء:-

الكنى.-

.الألقاب-

المُكشَّف)2(.النصمن(حاجته)أوطَلِبَتَهُالباحثيصيببحيث

للمفاهيموأخضعناه،السابقالاثيرابنعملأمامتوقفناوإذا

الحديثنصوصتكشيففياعتمدأنهيتضح،للتكشيفالحديثةالعلمية

يلي:ماعلى

فيالواردةعه*لا!ك!43الدالةالمفتاحيةالكلماتتكشيف-1

يصح،الكشافاتمننوعاختراعإلىسبققدنعتبرهأنويمكن،النص

أ*،()أ")3(.النصفيالمفتاحيةالكلمات"كشاف:عليهنطلقأن

،القاهرة،آلرسولأحاديثفيالاصولجامعهـ(:606)-الجزريالاثيرآبن)1(

27.92،صهـ(،)1368،الفقيحامدطبعة

24.92،ص،السابقالمرجع.غدةأبوالفتاحعبد-أ)2(

تتفقآلكشافلا!؛الفهرسكلمةمنبدلًاالكشافكلمةاستخدمتُوقد-ب

)المؤلف(.الكتابهذاومصطلحاتتعريفاتمع

=(اكا!ك!،-عهكثالأص!،(4-،41-)،*ع"بالإنجليزيةالتاليةالتسميةاعطاؤهويمكن)3(
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كلماتأوجدإنهبل،النصداخلكلماتعلىالاقتصارعدم-2

النص،)مطاوي(طياتفيالمودعة""المعانيعلىللدلالةتصلحكشفية

كشفيةمفتاحيةكلماتيضيفبذلكوهو،المعانيلهذهفهمهعلىوبناء

ثاننوعاختراعإلىسبققدنعتبرهأنويمكن،الخاصصنعهمن

المفتاحيةالكلمات"كشاف:عليهنطلقأنيصح،الكشافاتمن

)أ!*ك!(")1(.النص[لىالمضافة

المؤلفاتمنجديدةأنواعًاهناكفان،السابقةالنماذجإلىوبالإضافة

المعاجمدراسةخلالمنتظهر،عربيةلنصوصكشافاتبدورتقومالتي

(:الكشافات-)المعاجمهذهمنيذكرأنويمكن،العربية

ههـ()2(،20)-الاصفهانيللراغب("،القرآنغريبفي"المفردات-1

(.القرآنلنصبالنسبة)وذلك

)المحدِّث(الأثيرلابنوالاثر"،الحديثغريبفي"النهاية-2

-606.)3()

التحليليةوالكشافاتالأطرافبينالجمع

التقليديةالاطرافبينبالجمع،المعاصرينالباحثينبعضقام

كلّمنللفائدةتحقيقًاالحديثةالتحليليةالكشافاتوبين،القديمة

ذلك:أمثلةومن،الدقيقةوالكشافاتالأطرافمن

الوثيقةعنوآنمندالةكلماتتؤخذعندما،آلمعروفة)ءا*!(مقابلفيوذلك=

الالير.آبنفعلكما(.النصمن)وليس

=عه*د!س!!ك!(4ح+!ول!-4!34-4ول-4)،*حبالإنجليزيةالتاليةالتسميةإعطاؤهويمكن)1(

أ!لثا!.

عنوانَّإلىكشفيةكلماتتضافعندما،آلمعروفة)حء*،(مقابلفيوذلك

المكشف.جانبمن(،النص)وليسالوثيقة

21.ص،العامةالمرآجع،الهجرسيمحمدسعد)2(

2/9891.،الظنونكشف)3(
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:)أي)1(.رضوانمحمدرضوانإعداد،البخاريفهارس-1

(.البخاريكشافات

:)أي)2(.الباقيعبدفؤادمحمدإعداد،مسلمصحيحفهارس-2

مسلم.لصحيحكشافاتثمانيةعلىيشتملوهو(.مسلمصحيحكشافات

والكشافاتالأطرافعلىالدا*والمصطلحاتالكلمات

واختلاطتعددفهناك،والاجتهاداتوالامكنةالارمنةلتعددنظرًا

وظيفةعلىتدلأنبهايرادالتيوالمصطلحاتالكلماتاستخدامفي

فيومختلفالهدففيمتفقوكلاهما،الكشافاتووظيفةالأطراف

قبل.منأوضحتكماوالادواتالوسائل

الكلماتهذةبعضتوضيحيمكنالتاليالجدولوفي

فيالكتبعناوينفياستخدمتالتيوالمشتركةالمنفردةوالمصطلحات

البحث:هذاعينةحدودفي،المجالهذا

آ.00صم(،هـ/9491)1368،العربيالكتابدار،القاهرة)1(

البابيعيسىمطبعة،القاهرة،مسلمصحيحطبعةمنآلخامسالمجلدوهو)2(

806.صم(،91ههـ/1372)ه،الحلبي
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الأطرافعلىدالةمصطلحات/كلمات

طرافا

...كشاف

...مفتاح

سرفها/فهرس

لمفهرسالمعجما-ححس!ول!4*هس!،51

ك!**

!ر*كر

**كر

الكشافاتعلىدالةمصطلحات/كلمات

***

...كشاف

...مفتاح

فهارس/فهرس

لمفهرسالمعجما=حهس!وله!ةعءحول

معجم

ألفبائيثَبَتٌ

والمصنفينالمؤلفينأسماء

الخواتم



العربيةالنصوصتكشيففيالمستشرقينجهود

العربيةالنصوصفهرسةفيعظيمةمنهجيةجهودللمستشرقينكان

مجالفيعربيةابتكاراتمنقبلمناتضحماورغموتكشيفها،القديمة

قدالخيطذلكأنالمعتقدمنفإنه،للنصوصالدقيقالتحليليالتكشيف

العربمنالحضارةهذهورثةأيديمنالزمنمنفترةفيأفلت

علىالعثورإلىبحاجةزالتلاالتكشيفيةالاعمالهذهوأن،والمسلمين

التكشيفية.فنونهادراسةوإلى،معظمها

إلىالوصولصعوبةحولشاكرأحمدالعلَّامةسابقًاذكرهماولعل

ونشرومستخدمةمعروفةظلت)التيالاظرافوجودرغمالحديثنصوص

ينبهنا-فنسنككشافبينهاومنالحديثةالكشافاتظهرتحتىبعضها(،

ذلكنعتبرلموإذا،العربيةالنصوصتكشيففيالمستشرقينفضلإلى

قبلمناتضحكما-المجالهذافيوالمسلمينالعربلسبقنظرًاابتكارًا،

قدكانبخيطإمساكًاأو،قديملمساروتجديدًاإحياءنعدهأنفيمكن-

هذافيالمبكرةالعربيةبالابتكاراتعلمعلىبعضهمكانوسواء،أفلت

تنسبالتيوالمضنيةالبارزةالجهودأمثلةمنفإن،يكنلمأوالمجال

يلي:ماوتكشيفهاالعربيةالنصوصبمَفْتَحَة)1(الاهتمامجددتوالتي،إليهم

كانتسوآء،للنصوصمفاتيحإعدآدعلىللدلالةمقترحلفظ:المَفْتَحَة)1(

المفتحةتشملأنويمكن،إلخ...للنصوصموضوعيةتجنيساتأوكشافات

آلتالية:والمصطلحاتآلعمليات

هذااستخدامشاع)وقدعامةللنصوصآلكشافاتعملوهو:التكشيفء

(.المصطلح

هذهفيمقترحالفظالحديثلنصوصآلاطرآفعملوهو:التَّطريفْبر

.(الدراسة

المتبعالترتيبكانأيًّاآلمعجمحروفحسبآلترتيبوتعني:المَعجَمة*

(.الدراسةهذهفيمقترحالفظ
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الكريم:القرآنمفاتيحأولًا:

فلوجل.،"القرآنأطراففيالفرقان"نجوم-1

ويليه،لابومجول"،الكريمالقرآنآيات"تفصيل-2

الباقي.عبدفؤادمحمدترجمة،مونتيهإدوارد"المستدرك"،

الحديث:نصوصمفاتيحثانيًا:

ونقلهم(،9391)-فنسنك.ي.أوضعه،السُّنَّة"كنوز"مفتاح-3

كتبمنكتابًاعشرأربعة)يُكشِّف.الباقيعبدفؤادمحمدالعرببةإلى

السُّنَّة(.

لفيفوضعه،"النبويالحديثلالفاظالمفهرس"المعجم-4

ونشرهتأليفه)استغرق.الباقيعبدفؤادمحمدترجمة،المستشرقينمن

عامًا(.وخمسينثلاثة

:اخرىنصوصمفاتيحثالثًا:

.م(3491)-الهولنديبيفانإعداد،"والفرزدقجريرنقائض"فهارس-5

.جويديإعداد،للأصفهاني،"الاغاني"فهرس-6

العربيةالنصوصتكشيففيالمعاصرينالعربجهود

باحثونونشطوتكشيفها،العربيةالنصوصمَفْتَحةحركةازدهرت

ضمنمنكانوقد،المجالهذافيوالمسلمينالعربمنمعاصرون

غدة)1(.أبيدراسةفيمنهاكثبرذُكر،الاطراففيجديدةكتبإنتاجهم

)1(

مقترحالفظ.(0..جثتب)أالالفباءحسبآلترتيبوتعني:الآلفَبَةء

آلدراسة(.هذهفي

آلفتاحعبدآنظر:.الحديثالعصرفيأتراكعلماءبعضهافيشاركوقد

.11-هص،آلنسائيسننفهارس،غدةأبو

463



،للنصوصالدقيقالتحليليالتكشيفجهودعلىالتركيزهناالمهمومن

ومنها:

الكريم:القرآنمفاتيحأولًا:

فؤادمحمدإعداد"،الكريمالقرآنلالفاظالمفهرس"المعجم-1

الباقي.عبد

:النبويالحديثمفاتيحثانيًا:

الغنيلعبد،"الحديثمواضععلىالدلالةفيالمواريث"ذخائر-2

(.الاطرافبنظام)وهوهـ()-1143النابلسي

)1(.رضوانمحمدرضوان،البخاري(كشافات:)أيفهارس-3

فؤادمحمد"،مسلم"صحيح(كشافات:)أيفهارس-4

)2(.الباقيعبد

.غدةأبوالفتاحعبد"،النسائي"سنن(كشافات:)أيفهارس-5

:أخرىنصوصفهارسثالثًا:

فؤادمحمدإعداد،للقلقشنديالاعشى""صبحكتابفهارس-6

)3(.البقلي

الدينمحييمحمدصنعها،"الاعيان"وفياتكتابفهارس-7

الحميد)4(.عبد

والاسعاراللغويةالمواد:للارهري"اللغة"تهذيبفهارس-8

)1(

)2(

)3(

)4(

آلدقيقة(.وآلكشافاتالاطرافبين)يجمع

(.الدقيقةوالكشافاتالاطرافبين)يجمع

ص(.)627،م7291،الكتبعالم،القاهرة

73.ص،آلعربيآلترآثنشرتاريخإلىمدخل.آلطناحيمحمدمحمود
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)1(.هارونالسلامعبدوالارجاز،

"،والتصريفوالنحووالادباللغةفي"الكاملكتابفهارس-9

)2(.كيلانيسيدمحمدإعدادللمبرد،

)3(.الميمنيالعزيزعبد،اللاَلئ""سمطفهارس-01

)4(.الطالبيلمحمد،ودليلدراسة:سيدهلابن"المخصص"-11

السعةبحسبالنصوصمفاتحتقسيم

فئاتثلاثإلىالسعةحيثمنالنصوصكشافاتتصنيفيمكن

رئيسة:

1(.واحدًنصًّا)تخدمفرديةكشافاتأولًا:

(:نصوصعدة)تخدممزجيةكشافاتثانيًا:

نوعانَّ:بدورهاالفئةوهذه

مثل:،شروحهأو،وتوابعهذيولهمعمعينًانصًّايتناولنوع-1

مختارةلموضوعاتمجانسةالعملهذا)ويعتبر99.ص،السابقالمرجع)1(

بهذاالرابعالمبحث،آلسادسالفصلفي"آلمجانسة"آنظر:.آلنصمن

925.ص،الكتاب

ص(.)276،م91آه،آلحلبيالبابيمصطفىمكتبة،آلقاهرة)2(

ص(.)135،م3791والنشر،والترجمةالتأليفلجنة،القاهرة)3(

بلاشير.الفرنسيالمستشرق:باشرافجامعيةرسالة-،م5691،تونس-أ)4(

متقنةفهارسبوضعتناولهوتسهيل،بالمخصصالتعريفبهااستهدف-

آلمرسيسيدهآبن.كابانيلاسدآريو،رودريجث:عننقلًا،لمضامينه

11.ص

يتضمَّنهاالتياللغويةبالمادةألفبائيثَبَتبعمل"رودريجث"يطالب-ب

148(.صالسابىَ)المرجع.المخصص

465



بنالشريفلمحمد)وشروحه(،"البخاري"صحيحمفتاح-أ

)1(.التركيالتوقاديمصطفى

إليه،أضيفتالتىوتكملتهللذهبى"الحفاظ"طبقاتفهرسة-ب

فهد)2(.ابنالدينلنجم

كشف)يشملالبغداديلإسماعيل،."..العارفين"هدية-ج

(.المكنونإيضاح:وذيلهالظنون

عشرةتكشيفمثل،مستقلةأعمالعدةتتناولكشافات-2

0)3(
.لصوص

معين(نص!محتوياتالبعضانتقائيةكشافاتثالثًا:

مثل:

،سيدهلابن"المخصص"كتابفيوالارجازالاشعارفهارس*

)4(.هارونالسلامعبدإعداد

المفاتحببليوجرام

الذيبالنصملحقة(التحليلية)الفهارسالكشافاتتكونقدأولًا:

الاثيرابنفعلمثلماالهوامشعلىكحاشيةأوواحد،مجلدفيتخدمه

.ذكرهالسابق"الاصول"جامعكتابهتكشيففي

النصالاصلي.عنمستقلةتنشروقدثمافيًما:

.لكتاببا154ص:نظرا(1)

.بالكتاب54هص:انظر2()

آلعسقلاني.حجرلابن،العشرةبأطرآفالمهرةإتحاف:انظر)3(

99.ص،آلسابقالمرجع.الطناحيمحمدمحمود-أ)4(

.بالكتاب925ص،آلمجانسةموضوعآنظر:-ب
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النصوصمفاتيحبعضعلىثان()تفارعتابعةأعمالوجدتثالثًا:

حجرلابنتعليقاتالاظراف("،على"الظِّرافالنكت-أ

""التعليقاتتأليفونلاحظ،ثالث)تفارعهـ(،852)-العسقلاني

()1(.أطرافكتابعلىالدقيقةالمسائل:أي"والنكت"؛

العراقي-إبراهيمبنالدينولي"،الاطرافبأوهام"الإطراف-ب

الاطرافوأخطاءنواقصعلىاستدراكوهو،ثالث)تفارع

(.للمزي

صيلمحىحصيءصيء

.لكتاببا338ص،لنكتا:نظرا(1)

467

كتبعليثانٍ)تفارعهـ(742)-للمِزِّي،(الأطرافبمعرفةالأشراف"تحفة

(.الحديث



الفا!يطالمبحث

النصاسلخراج

عربيمعينلشخصأقوالأوكتاباتاستعادةبالاستخراجيقصد

ويمكن،أخرىكتبعدةأوواحدكتابفيومنتشرةمبددة،أجنبيأو

يلي:ماالاستخراجنيتناول

نصوصفتمة.القديمالنصمنأجزاءأو،بأكملهقديمًانصا-1

ولكنها،تلامذتهسجلهاأوصاحبهاكتبهامؤلفاتصورةفيمدونةكانت

أخرىمؤلفاتفينصوصًاوانتشرتفصوصًاانتثرتالزمنبمرور

علىيطلقأنويمكن،استشهاداتأونقولصورةفي،آخرينلمؤلفين

تشتته.أو")1(النص"تصدع:الحالةهذه

ولكنه،متفرقةصاحبهاعنرويتواجتهاداتوفتاويأقوالًا-2

كتبًاألفأنهعنةيُعرفلاوربما-قبلمنمكتوبنصفييسجلهالم

فيأقوالهيدوِّنونتلامذةأوتدريسيإطارلهيكنولم-الإطلاقعلى

فيالبارزةالنماذجومنمتميزًا،فكرًايمثلعنهرُويماولكن،مؤلفات

أقوالهمنالخطاببنعمرفقهوتجميعاستخراج،المجالهذا

عنه.تروىكثيرةومؤلفاتنصوصفيالمتفرقةواجتهاداته

وتجميعلاستخراج،مختلفةومصادرمظانفيالتنقيبطريقوعن

وترجمةاختيارمنمجموع:التاريخىِ)آلنقدفيآلنص"."نقد.بوْل،ماس)1(

257(.ص،م7791،المطبوعاتوكالة،آلكويت3،ط،بدويالرحمنعبد
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ولكنها،مستقلةكتبهيئةفيمحددةبصورةتصلنالمالتيالنصوص

وتنسبتروىأشعارأوأقوالأونقولصورةفيإليناوترامتتحدَّرت

كتبفيبغيرهاممتزجةأو،مجزأةأو،مجمعةودوِّنت،معينلشخص

والحواشيكالشروحالمفقودللنصتابعةمؤلفاتفيأو،آخرينلمؤلفين

إلىيُنسب،مستقلنص،خلالهامنيُركبأويُستعادأنيمكن،وغيرها

عنه.رُويالذيقائلهإلىأوالاصليمؤلفه

ونُقولوأقوالوأشعارمؤلفاتلاستخراجهائلةإمكانياتوثمة

قرونبتراثالمكتنزةالعربيةوالموسوعاتوالمجاميعالكتبمنكاملة

الإسلامي.العربيالثقافيالزمانمنطويلة

والحديث:القديمبينالنصوصاستخراجمنهج

الممتزجةأوالمشتتةأوالمتصدعةالنصوصاستخراجمنهجليس

أقدمهامنلعل،عميقةجذورًالهإنبل،العربيالتأليففيجديدًاشيئًا

إلىعمدحينما،الهجريالسادسالقرنفيهـ(595)-رشدابنبهقامما

ممتزجةوجدهاقدوكان،بشرحهايقوملكيأرسطووآراءأقوالتجريد

أرسطو)1(.تلاميذشروحوفي،الفلسفاتمنبغيرها

جايررودلفالالمانيالمستشرقذلكفعل،الحديثالعصروفي

عَلَسْ،بنالمسيِّبشعراستخرجعندماولول،104ص!لأحك!3م(9291)-

الهرويعبيدأبوألفهالذي()2(،والحديثالقرآن)فيالغريبينكتابمن

هـ()3(.104)-

2.صرشد،ابنمكانة.اليافيالكريمعبد)1(

،آلقاهرة...آلعربيآلترآثنشرتاريخإلىمدخل.الطناحيمحمدمحمود)2(

277.ص،م8491،الخانجيمكتبة

2/9012.،آلظنونكشف)3(
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العربيالتأليففيوتطورنضجقدالمنهجهذاأنويلاحظ

:المجالهذافيالقيمةالنماذجومنالمعاصر،

)1(:نموذج

تجميع،الإماملفقهتدوينأولأهـ(:57)-الاوزاعيالإمامفقه-

)1(.الجبوريمحمداددّهعبدوصياغة

كتبفيالفقهيةالاوزاعيآراءمنتشتتماالجبورياستخرجفقد

تلاميذهدوَّنهومامؤلفاتهفقدانبعد،والتاريخوالفقهوالحديثالتفسير

واجتهاداته.آراءهيجمعجديدنصفياستخرجهماوصاغ،عنه

)2(:نمودج

بنرويعي(وتجميع)استخراجهـ(،)-23الخطاببنعمرفقه-

)2(.الرحيليراجح

للأوزاعي-كانكما-مفقودةمؤلفاتالخطاببنلعمرتذكرولم

41عبركثيرةمؤلفاتفيانتنرت،وأقوالواجتهادوعملفكرلهكانبل

كتابفيوتجميعها،والمواقفالاراءهذهباستخراجالرويعيوقامقرنًا،

ومؤلفاتنصوصفيقبلمنتفرقمما،الخطاببنعمرفقهينتظم

شتى.

توليف،الاوزاعيفقهمعحدثمانسميأنالممكنمنكانوإذا

لمماتأليفهو،الخطاببنعمرفقهمعحدثمافإنتاليفه،سبقما

يؤلف.

حكمفيكانتمتعددةنصوصالطريقةبهذهاستخرجتوقد

جديدوتوثيقتدوينعصربدايةالعملذلكنعتبرأنويمكن.المفقودة

2.مج،م7791،الاوقافوزارةبغداد،)1(

3.مج،م8391،آلإسلاميالغربدار،بيروت)2(
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اقتباسًاأوروايةًاختلطأوتبددماالفكررصيدإلىيعيد،العربيةللثقافة

كاملةبصورةكثيرةأعمالاسترجاعذلكيتيحوسوفاختلاسًا،أو

بشكلأو،الاصليوترتيبهابصورتهاسوآء،تركيبهاوإعادة،جزئيةأو

المنهج،هذالتطويرآفاقوثمة،يلائمهالكييصممقالبفيأو،تقريبي

يلي:ماخلالمن

وهي،ح1344؟اكااكا!الات!ء!3!هأالنقديةالببليوجرافيامناهجتطور-1

واستخراجهاالنصوصلتمييزكا!ا،*ص!+1ع1،31اح3ت)1(النصوصنقدتشمل

منهجي.بأسلوب

واجتماعية-لغويةأسسعلىالنصوصتحليلمناهجتطور-2

عصرها،ومصطلحكاتبها،لخصائصتبعًاالنصوصتمييزتتيح،معرفية

نشأتها.حددتالتيوالاجتماعيةالمعرفيةوالاظر

تخزينمجالفيسواء،الإلكترونيةالحاسباتاستخدامتطور-3

والبنائية.اللغويةخصائصهاعلىالتعرفيتيحمماتحليلها،أوالنصوص

القديمةالعربيةوالكتبوالمجاميحالموسوعاتتكشيف-4

اشتباكها.وفكمجاهلهاواستكشافموضوعاتهاعلىللسيطرة

وتوضيحللمؤلفاتالتكوينيةالببليوجرافيةالدراسةتطور-5

التأليفأوالنصِّيالتأليفإطارفيسواءالتأليفيةعلاقاتها

هي،.!ثا()!س!عك!جريجيعرفهاكماح(أ113كاا،ح4ط14الا"9!ء!هلنقديةآفيالببليوجرآا)1(

وآنتقالتحدزفيوالبحث،الادبيةللنصوصالماديبالانتقاليهتمعلم

نأجريجويرى...كا!ا،*ح+(1)ولها"44ءعأعصرإلىعصرمنالنصوص

النصوصىنقدبمصطلحيقصدماآلغالبفيتمثل،النقديةآلببليوجرافيا

آنظر:.1!ول،كهـس!+ح43؟اأح*3

كااولول،ولول104.مكاكاأ115"!3ء"أ،:*ولأول4أول3لاأ،31011،س!4ث!45أة5ولءول44ح3!أول،أ"هولثا/

،3!3.133مه*"ث!حك!س!ول1!ول؟لا7!أ"ا14س!.لأ."5ص131!4،س!"أس!،!5،ولولصأ.،0891،

.671.9
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.(1)لاستشهاديا

أعمالمنكثيرًاإنبل،فحسبالقدماءبأعمالالشتاتيلحقولم

ودورياتكتبفيانتشرت،والمعاصرينالمحدثينومفكريناأدبائنا

ينقصهاودواوينهممجموعاتهمزالتولا،ومرئيةصوتيةوتسجيلات

مهمًّادورًاوالتجميعالاستخراجمنهجيؤديوسوف.إنتاجهممنالكثير

أعمالهم.وتوثيقاستكمالفي

الطهطاويرفاعةشعرتجميعفيالمنهجهذااستخدموقد

التالي:العملفيوالدورياتالكتبمن

)2).واديطهودراسةجمع،الطهطاويرفاعةديوان-

أحمدقصائدبعضووثقالحوفيجمععندماذلكمثلوحدث

تسميةتجاوزتجديدةطبعةفي،مختلفةودورياتمصادرمنشوقي

(")3(.شوقي"ديوان:تسمىأنممكنًاوأصبح(""الشوقيات

السيرةم(0091اهـ/)-318الدريمحمداستخرجالإطار،هذاوفي

ونشرت."التوفيقية"الخططكتابهضمنكانتالتي،مباركلعليالذاتية

.-...)4(-

صفحه.ستينلحو!يمفرده

فيهيرتبطولامتعددةبمصادربالاستعانةيتمالذيهوالاستشهاديالتأليف)1(

المحوريآلنصيالتأليففييحدثكماعليهسابقمحددبنصآلجديدآلنص

لعدةآلنصيالتأليفاستخدامذلكينفيولا،آلدرآسةهذهحولهتدورآلذي

.أخرىمصادر

.م8491،المعارفدار،القاهرة،2ط2()

آلحوفي،أحمد:وتعقيبوشرحوتبويبتوثيق،شوقيديوآن،شوقيأحمد)3(

2.مج،أم089مصر،نهضةدآر،آلقاهرة

،م5691آلمعارفدآر،آلقاهرة،آلشخصيةالترجمة،ضيفشوقي-أ:انظر)4(

.01رب

هـ.1318،القاهرة،مباركباشاعليحياةتاريخ،آلدريمحمد-ب
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النصوتحقيقالنصاستخراجبينالفرق

فنونمنآخرفنعن،النصاستخراجفيالعلميالجهديختلف

بهيقصدفالتحقيق؛النصتحقيقوهو،النصحوليدورالذيالتأليف

بمخطوطبالاستعانة،معينأدبيلاثرالاصليالنصإظهارإعادة

النصمحققيبدأحيث)1(،للنصبالفعلموجودةأصليةمخطوطاتأو

جمع"تشملوهيول!حح"،3ولحاالابتدائيالتحقيقمرحلةتسمىمرحلةمن

بعضهاومقابلتهاتاريخهاومعرفة،للكتابالمختلفةالمخطوطةالنسخ

")2(.للصوابمنهاالاقربواختياربينها،الاختلافاتكلوذكر،ببعض

كمامتعددةمؤلفاتفيالنصشتاتعنينقِّبلاهنافالمحقق

"بنبجرةيسمَّىمايُكوِّنأنيحاولوإنما،النصاستخراجعنديحدث

مخطوطاتمنالموجودةالنسخكلتضمالتي!أول1ءم1لاححعأ"العائلة

بقدروالاقتراب،الاوليةالاصولإلىالوصولأجلمن،معينكتاب

تعددتماوإذالاألاط!ء)3(،سح9للكتابالأصليالنموذجمنالإمكان

كاح3أكاثحةأ1"*ص!"حاسمًانصًّايجدأنيحاولفإنه،النصوصواختلفت

)4(.عليهيعتمد

)1(

)2(

)3(

)4(

لتوليفوالمزجالتلفيقإلىأحيانًاح0،44عالمحققيحتاجوقد

،والادبآللغةفيآلعربيةالمصطلحاتمعجم،المهندسوكاملوهبةمجدي

(.النصوصتحقيق)فن1هصه،م9791،لبنانمكتبة،بيروت

الابتدآئي(.)التحقيق52ص،آلسابقالمرجع

كاىهك!س!33،!عس!043ول.((ص!3،!كا4113!ط،لم!حأ3!ول44ح3اولا"ع!3ص!41أ،هول3.أول!(ه!ثاص!ع3،

03!33!لأ3أول؟ا؟اأ5!!كا9طلأ،"س!*4،!ول4س!4،أ"ول!،حط?51"،س!33أ11ء(ى.3.ول.)،

س!ث!+ولى4لأ.ح*!033،س!3!4،1،!036.9،5791،3.

لأك!-ص!؟11،3اث!ع1أ.39يحهعلثاعص!"34ه،4!س!عح:3ول"3ص!344!اس!4أ1ءأحهأث!،س!ح!،40

عهآ*ه،4حث!+حولص!ع،41وله.عع،7891،.19.
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كانوإن،للكتابالمختلفةالمخطوطةالنسخبينمنللكتابنسخة

للكتابواحدةإبرازةاختيارعلىويصرذلكعلىيعترضبرجستراسر

..)1(
.لشره

القراءةوهو،ذلكبعدالمحققبهيقومالذيالدورويبقى

بعضيقومكما")2(،المحققالنصعلى"والتعليقوالتكملةوالتصويب

المؤلفحول،المحققللنصمقدماتتمثلقيمةبدراساتالمحققين

وعلاقاته.النصوطبيعةالتأليفوظروفوعصره

ويتمثل،خصبمنهجيبتراثالعربيةالمخطوطاتتحقيقويحفل

مؤلفاتوفي،النصوصتحقيقفيأنفسهمالعربتراثفيذلك

وفي)3(،وغيرهمالمنجدالدينوصلاحهارونالسلاموعبدلبرجستراسر

)4(.المنشورةالنصوصوراءالضخمةالجهود

الاخرالنوعوبينبينةالفارقص!،4،،4!ولالتحقيقتعريفمنويتضح

.وتحديدهتعريفهسبقكماالنصراستخراجوهوالتأليفمن

المستشرقمحاضرات:الكتبونشرالنصوصنقدأصولبرجسترآسر،)1(

وتقديمإعدادأم(،329-)3191سنةالاَدآببكليةبرجسترآسرالالماني

،م9691،آلتراثتحقيقمركز،آلثقافةوزآرة،القاهرة،البكريحمديمحمد

27.ص

52.ص،السابقآلمرجع،آلمهندسوكاملوهبةمجدي)2(

آلسابق.آلمرجعبرجسترآسر،-أ:آنظر)3(

مكتبة،آلقاهرة،4ط،ونشرهاآلنصوصتحقيق،هارونآلسلامعبد-ب

.م7791،آلخانجي

دار،بيروت،طه،آلمخطوطاتتحقيققواعدآلمنجد،الدينصلاج-ج

.م7691آلجديد،آلكتاب

للثقافةالعربيالمركز،بيروت،العربيالتراث،هارونآلسلامعبد:انظر)4(

85.-57ص،ت.د،لعلوموا
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الماشرالفصلى

واحتواؤهالنصنمذجة

مباحث:ثلايةوفيه

النص.منالتوليد:الأولالمبحث

.الحاوياتالنص:احتواء:الثانيالمبحث

النموفي(.)محاكاة:النصنَمْذَجَةُ:الثالثالمبحث
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الماشرالفصلى

واحتواؤهالنصنمذجة

سواء،الاستخدامخاصيةعليهتغلبالتأليفمنالنوعهذا

التأليف.فيباحتذائهوذلك،يمثلهالذيللنموذجأو،النصلمحتوى

بالنصارتباطلهالنصوصمنتجًاالاستخداممنالنوعهذاوُيعد

الانواعهذهأقل،النموذجتشغيلوهوالاخيرالنوعكانوإن،الاصلي

فيالنموذجأسرةبمعرفةيهتمفدالببليوجرافيولكن،بالنصارتباطًا

الببليوجرافية.الخدماتمنأوسعآفاقوراءسعيًاالتأليف

معلوماتللقارئنوصلأن،الببليوجرافيةالخدمةفيالمهمفمن

معينًانصًّانمذجتالتيالعربيةالمؤلفاتمنكاملةمجموعاتحول

المعلوماتوعرضالتأليفطبيعةفيكبيرأثرللنموذجوكان،واحتذته

مجالفيوخاصة،التأليفمجالاتمنكثيرفيالاستخدامونمط

يلي:مافيسيتضحكما...والتراجماللغويةالمعاجم
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الأواالمبحث

النصمنالتوليد

كتابمنويستولدهيستمده،كتاببتأليفالمؤلفقيام:يعني

نفسه.المؤلفأعمالبينتطوريةعلاقةوهي،لهسابق

ب"الكتابتسميتهيمكنماالمؤلفأعمالبينأحيانًانجدفنحن

المؤلفجهودبأفضلاستأثرقديكونأنإماالكتابوهذاالأساس!"،

الفكرية،حياتهفيحاسمًامنعطفًايمثلأو،واجتهادهمنهجهوخلاصة

،المبكرةمؤلفاتهمنواحدًاأو،إبداعهونروةأعمالهصفوةيمثلأو

التالية،تأليفهمراحلفيمعهتنموالتيالبذريةأفكارهركيزةعلىيحتوي

له.جديدةمؤلفاتفيوتتوالد

الاكثرالمؤلفاتمننوعًاتوليدها،يتمالتيالكتبتكونماوغالبًا

أصغرتكونأنذلكيعنيولا،معينموضوعتناولفيوتحديدًاتعمقًا

حجمًا.أكبرأو

نأيمكنماالأساسالكتابمنالمولَّدةالكتبمجموعةوتُكوّن

".الشقيقةب"الكتبنسميه

يلى:ما.أخرىكتبًامؤلفوهامنهاولَّدالتيالمؤلفاتأمثلةومن*

هـ(:746)-للذهبي"،الاسلام"تاريخ-1

الذهبيولَّدوقدوأساسها،وعمدتها،التاريخيةمؤلفاتهأضخموهو

مثل:مؤلفاتهبعضمنه

غَبر".منخَبرفيأ-"العِبَر
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")1(.الإسلامتاريخمنوالمنتقىالاعيانوفياتإلى"الإشارة-ب

ط:808)-خلدونلابن،(""المقدمة-2

عن،خلدونلابنالعبركتابفيالمضمرةالمفاهيمتكونربما

وإذا)2(،المقدمةومفاهيمإشكالياتحددتالتيهي،والسياسةالدولة

عرفناإذاخاصةالعبر،كتابمنتوليدًاالمقدمةنعتبرأنيمكنذلكصح

)3(.الاخيرةمراحلهفيأو"العبر"كتاببعدتأليفهاتمالمقدمةأن

:ص(845)-للمقريزيوالاَثار"،الخططبذكروالاعتبار"المواعظ-3

"المواعظجعلالمقريزيأنزيادةمصطفىمحمديلاحظ

مراحلمختلففيالتاريخيةمؤلفاتهعليهتفرعتأساسًاوالاعتبار"

منهاكلفييشرحبأنواهتم.الوسطىالعصورفيالمصريالتاريخ

هي:المؤلفاتوتلك،أجملهما

".الاعرابمنمصردخلفيمنوالإعراب"البيان-

".الفسطاطمدينةأخبارفيالاسفاطجواهر"عِقد-

الخلفا".الفاطميّينالائمةبأخبارالحنفا"اتعاظ-

".الملوكدوللمعرفة"السلوك-

التاريخفيكتابتأليففيالمقريزيواستوحاهاستلهمهكما

عنوانه:القديم

البشر")4(.عن"الخبر-

)1(

)2(

)3(

)4(

.1،651،571هص،لذهبيآ،معروفدعوآربشا

ناصف،الكريمعبد:ترجمة،وتاريخيتهخلدونآبن،آلعظمةعزيز:آنظر

.1صه،م1891،لطليعةآردآ،بيروت

.871ص:نظرا

:آلمقريزيعن)درآساتفي."المقريزيحياة"تاريخ.زيادةمصطفىمحمد

.(91ص،م7191،للكتابالعامةالمصريةآلهيئة،القاهرة...درآساتمجموعة
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العسقلانيحجرلابن")1(،العشرةبأطرافالمهرة"[تحاف-4

:هـ(852)-

التالية:الجزئيةالمؤلفاتالعسقلانيمنهأفردوقد

".الصحيحين"أطراف-أ

")2(.الحنبليالمُسنَدبأطرافالمعتليالمُسنِد"إطراف-ب

هـ(:852)-العسقلانيحجرلابن،الصحابةتمييزفيالاصابة-5

فيالنضر"الزهر:سمَّاهالتراجمفيجديدًاكتابًاالمؤلفمنهأفرد

الخضر(")3(.حال

)4(:حمدانجمال،"العربيالعالمفي"دراسات-6

مصرشخصية،بعنوانالموسوعيكتابهأنإلىحمدانجماليشير

العالمفيدراسات:وهولهالسابقالكتابفيبذورأوجذورلهج(،)4

(.)ْالعربي

مؤلفاتلتوليدأشكالعدةبإزاءأنفسنانجد،السابقةالامثلةوفي

استلهامأو،منهجزءبإفرادوذلك،كتبهأحدمنالمؤلفبهايقومجديدة

شرحأو،موضوعهوتعميقمتابعةأو،الزمانمرعلىفكرتهتطويرأو

موضوعاته.بعض

)2(

)3(

)4(

هوبالعشرةوآلمقصود.آلحديثكتبكشافاتمننوعهيآلاطرافكتب

الحديث.فيكتبعشر

.1/7116،117،،الطنونكشف

ومنهجهمصنفاتهودراسةآلعسقلانيحجرابن.المنعمعبدمحمودشاكر

-1008/،م7891،للطباعةآلرسالةدآربغداد،،الإصابةكتابهفيوموآرده

.108

.م5891،القاهرة

)آلمقدمة(،،ام849،الكتبعالم،آلقاهرةمصر،شخصية،حمدانجمال

مج(.)1/184
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الثافلأالمبحث

(الحاوِيَات)لنصااحتواء

.أخرىنصوصمننقلأواقتباسمنالمؤلفاتمنكثيريخلولا

كاملشبهأوكاملًانصًّابنيتهفييتضمنالعربيةالمؤلفاتمننوعوثمة

نصوصعدةيتضمنوقد،تلخيصهبعدأوالأصليةبصورتهآخر،لمؤلف

النصوصاحتواءعلىتقومالتيالكتبمنالنوعهذاوأُسمي،مجتمعة

.)1(""الحاوياتب

البناءهوالنصّيالتأليفمناَخرنوععولج،سابقمبحثوفي

"؛الاساس"للنصوالمركزيالعموديالتوظيف:يعنيوهو،النصعلى

العلميالاتجاهنفسفيويتوسعجديدبناءفوقهايرتفع،بدايةكنقطة

واعية،تنمويةتطوريةعلاقةهذهالبناءوعلاقة.(،..مثلًامعجميالغوي

ما،مؤلفاختيارويُعد،التأليففيأصيلجهدعلىالغالبفيتنطوي

المؤلفوجهدلإبداعتجاوزيةلحظةجديدًا،كتابًاعليهيبنيسابقلنص

للتفوق-تحديهوربما-مقدرتهالجديدالمؤلففيهايعلن،الأصلي

التطور.أوالإضافةأو

ول؟أولوله(073ولا)ص!ول1المجموعآلكتاب:آلمؤلفاتمنآلنوعهذاعلىيطلق()1

موضوعاتفيمؤلفينلعدةأوواحدلمؤلفمختلفةأعمالعلىيشتملوهو

متقاربة.

انظر:

4!،ولة،ء؟"!*095،.،أح366.9-.367
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أكثربينالمزج:ويعني،النصوصإدماجمعالجةسبقتكما

جديد.واحدنصفينصمن

يتمنصوصعدةأو،معينلنصأفقيتوظيففهوالاحتواء،أما

منتزعةمكررةلحظةوهواَخر،كتابداخلاختزانيعملفيضمُّها

أخرىأوصورةالاحتواءيأخذوقد،وجهدهالاصليالمؤلفإبداعمن

يلي:مما

النصُّيُضموقد.الاصليةبصورتهمعينلنصالكاملالنقل-1

يشبهمافيالاَخر،عنمنهاكليستقل،أخرىنصوصجانبإلى

اصطناعًا.متصلةٍقطارٍعربات

الاصلية.بصورتهمعينلنصالكاملشبهالنقل-2

الاصلية.بصورتهمعيننصمنجزءنقل-3

يتملمالمنقولةالنصوصأن،التلاثالحالاتهذهفيوالمهم

نأتاليةعصورفيويمكنتشملها،التيالجامعةالمؤلفاتفيتذويبها

فيالمنقولةالقديمةالاصول"منتعتبرالتي،النصوصهذهتُستخرج

.الحاوياتوهي")1(،أخرىأصولأثناء

ذلك،منأقلدرجاتإلىيصلحتىالنصوصاحتواءويتدرج

والاستعارةالاقتباسبابفيتدخلوإنماالاحتواء،بابفيتدخللا

العلاقةحينئذوتختفيالاستشهاد،طريقعنأخرىنصوصمنالجزئي!

الاستشهادىالتأليففيأخرىعلاقةوتبدأوآخر،كتاببينالنصية

التالية:الصورمنذلكويبدأالمصادر،متعدد

معين.نصمنومتفرقةمنتقاةفقراتنقل-4

مكتبة،القاهرة،4ط...ونشرهاالنصوصتحقيق،هارونالسلامعبد:آنظر)1(

03.ص،م7791،الخانجي
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إلخ(...فقهيةأوتاريخيةأوالغويةمعينةمسائلضبط-5

معين.بنصبالاستعانة

إطارفيمتعددةنصوصمنمقتبساتبينوالموازنةالمقارنة-6

والتحليل.الدراسة

يلي:مافيالنصوصاحتواءأسباببعضحصرالممكنمنولعل

مختصرًاأوكاملًانقلهفكان،المخطوطعصرفيالكتابندرة-1

)1(.الاصليالنصإلىالإشارةمننوعًا

علمففي،معينةتقاليدحدودفي،للعلمالمشاعالملكية-2

مكتوبةمادةأيةمنيشاءمنيستفيدأنالممكنمن"كانمثلًا،كالحديث

تلكعلىيحصلأنوهوواحد،بشرطالتدريسأوالتأليففيشفهيةأو

المحدِّثين")2(،عندالمعروفةالعلمتحمُّلطرقمنبواحدةالمواد

موثق.غيرضعيفًايعتبرذلكيخالفوما

والتراجموالتاريخكالأدبكثيرةعلومفيالمؤلفونتأثروقد

قتيبةفابن")3(،والكتابيةالشفهيةالموادنقلفيالمحدثينبمنهجوغيرها،

"عيونكتابهمنكاملةمواضعفيكبيرًااعتمادًايعتمدمثلًا،هـ(276)-

الجاحظوكان،للجاحظ"والتبيينو"البيان""الحيوانكتابيعلىالاخبار"

)4(.كتبهبعضبروايةقتيبةابنأجازقد

العالمعلىالمدمِّرةكالغزواتمعينةتاريخيةظروفٍتَدَخُّلُ-3

نصوصبتلخيصالمؤلفينبعضاهتمامإلىذلكأدىوقد،الإسلامي

إلخ....وموسوعاتهممجاميعهمفيوتوثيقهابأكملها

معروفعنهينقلونالذيالنصأنعلىالمؤلفينبعضاعتماد-4

.201ص،المسلمينالعلماءمناهج،ف،روزنتال)1(

937.383،ص،آلحديثفيدراسات،آلاعظميمصطفىمحمد)2(

السابق.المرجع)3(

06.ص،السابقآلمرجع،هارونالسلامعبد)4(
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لممنهمكثيرًاولعل،تلاميذهمبينمتداولأوالعلميوسطهمفي

تعليميدراسيكتابفيسابقًانصًّاتضمينهعندالسرقةلمظنةيتحسَّب

لشخصخاص،ضيقمحيطفييكتبالبعضكانوربما..مثلًا.

مقايسةأولمحاكمةتجميعهيخضعأنيتصورولا،معدودينأشخاصأو

إصدارفيالتأنيإيثارإلىيدعونامما،السنينمئاتبعدببليوجرافية

.النصوصاحتواءمظاهرتقييمعندالأحكام

أيضًاأنه،معينكتابمنالنقلعندالمؤلفينبعضإحساس-5

ونسبيةالنصخصوصيةفقدانيعنيمما،أسبقمؤلفاتمنسابقتجميع

ذلكولعل،أخرىلغةمنمترجَمًاكانإذاوخاصة،بالمؤلفعلاقته

المؤلفينعلى-عامبوجه-بدويالرحمنعبديلاحظهماأسبابمن

ولم،"الفلاسفة"آدابكتابهفيإسحاقابنحنينعننقلواالذينالعرب

عنه)1(.نقلواأنهميذكروا

نأيمكنولا،التأليفبأدبياتالمؤلفينبعضالتزامعدم-6

التأليفبأصولمستهينأوغافلمن،العربيالتأليفمنقرنًا14تخلو

.وتقاليده

المؤلفينإلىالحاوياتتأليفنسبة

بأكملهاسابقةنصوصعلىمعينكتاباحتواءيعنيلا-1

الكتابيكونفقد،الاصالةأوالعلميةللقيمةفقدانه،جزئيةبصورةأو

رأى،متمكنمؤلفإلىينتسبقيمًامجملهفي)المجموع("الحاوي"

جوارهإلىمضيفًا،كتابهداخلمعيننصاستضافةالاسبابمنلسبب

وقد،بتأليفهيمزجهأوالمتضمَّنالنصيفككلاولكنه،وإبداعهجهده

لحنين،آلفلاسفة)آدآبفيمقدمتة)محقق(،بدويآلرحمنعبد)1(

27(.ص...إسحاقابن
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والاحتواءالضمفيمنحصرًاأخرىحالةفيالصانعجهديكون

فيجهدهلهيُحمدوقد،التأليففيفضللهيُحسبولا،والتجميع

التجميع.

بالإشارةالاحيانبعضفيمصحوبًاالنصوصاحتواءوكان-2

يلي:ماذلكفييتبعوقدلها،الاصليالمؤلفإلى

طريقعنوذلكالمصدر،إلىالمحددةالكاملةالإشارة-أ

وكان،الاصليالكتابعنوانإلىأو،الاصليالمؤلفاسمإلىالإشارة

بنصّه")1(."انتهى:بقولهبكاملهالمنقولالنصانتهاءإلىيشيرالبعض

الاصلي،الكتابعنوانأوالمؤلفإلىالقليلةالإشارات-ب

ههـ(02)-التبريزيفعلكما،منهالمنقولةالمادةحجممعتتناسبلاوالتي

تُظهرحيثهـ(،421)-المرزوقيشرجعنللحماسةشرحهمعظمنقلهفي

اعتمدوكذلك،المرزوقيعلى)معتمدًا(كَلًّاكانأنهبينهماالموازنة

الانباريابنعلىالعشر،للقصائدشرحهفيكبيرًااعتمادًاالتبريزي

)2(.للمعلقاتشرحهفيهـ()-328

ومؤلفه،الاصلإلىالإشارةتُغفلكانتالأحيانبعضوفي-3

هذهفيالنقلوكانعمدًا،أوعفوًاإمايحدثالإغفالذلكوكان

)3(.بتصرفأوحرفيًّايحدثالاحوال

الحاوياتلنااحتفظتفقد،الاعتباراتهذهعنالنظروبصرف

الاولىبحالتهمنهاكثيراستخلاصويمكنأمكنالنصوصمنبكنوز

تقريبًا.

فاننابالاحتواء،مؤلفيهاإلىنسبتهافقدتالتيالنصوصأما

31.ص،آلسابقالمرجع.هارونالسلامعبد)1(

61.ص،آلسابقآلمرجع)2(

31.-03ص،السابقالمرجع)3(
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الصورةبهذهوصولهاوبين،الاصللضياعتمامًا،فقدانهابينخُيرنالو

إجماليرصيدهوالنهايةفيالإنسانيفالتراثالاخير،الاختيارلفضلنا

متجدد.جدليتركيبفيعناصرهتتحد،وعقلهالإنسانلوجدان

والاحتواءالاقتباسمصطلحات

فقد،العربيالتأليففيأخرىنصوصمنالاخذصورلتعددنظرًا

التزامهومدىالاخذلدرجةتبعًاعليهاتظلقالتيالاوصافاختلفت

استخدمتُوقد،الاخرينعنوالنقلوالتأليفالعلملتقاليدتجاوزهأو

وجادت،سابقيهمبنصوصالمؤلفينعلاقاتلوصفمعينةكلماتلذلك

معناهافيتتدرجالتيالكلماتمنبالكثير-كعهدها-العربيةاللغة

على:للدلالة

المناسيةالإشارةمعالنصوصمنالمشروعوالاخذالاقتباس-1

المصدر.إلى

إجازةلهلمنوخاصةالسظوشبهةيثيرلاالذيالبريءالأخذ-2

.أستاذهعنبالرواية

مصدرها.وإغفالوتلفيقهاوضمهاالاَخريننصوصعلىالاغارة-3

عينةبهجادتماحدودفي)1(،الكلماتهذهبعضيليماوفي

الكتب:

عناوينفيأحيانًااستخدمتقوسينبينالكلمات)1(:ملحوظة

.وغيرهالظنونكشففيالكتببعض

ببليوجرافيةمصطلحاتوحصرتوثيقإلىيهدفالمفرداتهذهحصرإن)1(

آلتأليف،علاقاتفيمتعددةودرجاتنسبعلىآلتعرففيتفيدتكوينية

للقياساتآلعربيةالخلفيةتثريولعلها،الاستشهاديأوآلنصيآلتأليفسوآء

)المؤلف(.النصوصبينالببليوجرآفيةوآلمقايسات
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ميزتالمشروعالاخذعلىأحيانًاالدالةالكلمات)2(:ملحوظة

بطعلامة)طيما(.

)1(

)2(

)3(

وانظر:1/567(،الظنون)كشف:فيوجوآمعجامعبعنوانالمؤلفاتانظر

.فنونعدةفيمتنا03ويتضمنهـ(،6701)-خليفةلحاجي،المتونجامع

1/572(.الظنون)كشف

فيالاكملخزآنةمتلوآلاحتواء،بالتجميعأحيانًا"خزانة("تسميةترتبط-أ

بِجُلمحيطوهو،مج6فيهـ(522)بدأهآلجرجانييعقوبلائي،آلفروع

1/207(.الظنون)كشفالحنفيالمذهبمصنفات)معظم(

مخازنبمعنى7ء!كاالا[أص!11وكلمة"مخازن"آلعربىِآلاصلبينعلاقةتوجد.ب

مجلة.وبمعنى

انظر:

حط+ول!س!أعص!يولص!ط3أع!!!344!ث!15،حالامه113!ولحط...س!!ءول!ول!سأ.)س!ولأح!،!!ول(

إدانةبغير،لاحقنصمنوآلانتقاءالنقلإلىللإشارةسلخكلمةتستخدم

"سلخ("فقد،الاصليمصدرهإلىالمؤلفأشارإذآ،الاحيانبعضفيآتهامأو

عنهونقلللذهبيالعصر،بمحدثيآلمختصالمعجمكتابآلعسقلانيحجرآبن

186(.ص،الذهبي،معروفعواد)بشار:آنظر...آلترآجممعظمفي
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الأخذأوالاقتبايسلوصفالمستخدمةالكلمات

.........)!وامع()،()1(،)جمامع()*-(،(جمع)،

.........()ك!()2()خزانة

.........اختلس

.........()سرقات،سرق

.........)نمم(أدرج

.........سطا

.........()!ماستقى

.........سلخات)!()3(-،سلخ)،(

.........استشهد)3(

.........اعتمد)ك!(

اللغويمصدرها

جمع

خزن

خلس

سرق

درج

سطو

سقى

سلخ

شهد

عمد



النصوصلاحتواءنماذج

للنص!:الكاملشبهأوالكاملالنقلأولًا:

،الاحيانبعضفيصغيرةرسائلهيئةفيالمنقولةالنصوصكانت

لنصوصالحاوياتأمثلةومن.أخرىأحيانفينسبيًّاكبيرةمؤلفاتأو

:أخرى

:()1نموذج

هـ(.3901)-للبغدادي،"الادب"خزانة-

)3(.النادرةالكتبصغارمنكثيرعلىيحتوي

)1(

)2(

)3(

متاعه،وهوآلبيتقماشومنهوههنا،ههنامنآلجمع:تعني؛التقميش

قمش(...العربلسانمنظور،)آبن.آلفتات:والقماش

للسبكي"المشرقةو"آلنقول،للسيوطي"،المشرقة"النقول:العنوانينآنظر

م(.2/7691الظنون)كشف

=.المضمنةالاصول:آسمالمؤلفاتهذهعلىهارونالسلامعبديطلق-أ
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الأخذأوالاقتباسلوصفالمستخدمةالكلمات

.........أغار

.........آقتبس)*(

.........)*(اقتطف

.........(تقميش)قمش/

........(.عليه)معتمدفلانعلىكَل

.........انتحل

.........انتزع

.........استنسخ

........)نقُول()!()2(.نقل)*(،

.........أودع

........(.معيننصعلى)الاعتمادلاتكاء

اللغويمصدرها

غور

قب!

قطف

قمش

كلل

نحل

نزع

نسخ

نقل

!حو

وكأ



نموذج)2(:

هـ()1(.655)-الحديدأبيلابن،"البلاغةنهج"شرج-

"وقعة:كتابمنكاملةنسخةهارونالسلامعبدمنهاستخرج

نحوإلاينقصهالاهـ()2(،212)-المنقريمزاحمبنلنصر"،صفين

.".)3(-

صفحه.035نحومنصفحهعشرين

3(:)نموذج

هـ(.764)-الكتبيشاكرلابن("،الوفيات"فوات-

هـ(.497)-للزركشي،"الجمان"عقود-

لكتابمتقاربتانأومتشابهتانصورتانأنهماعباسإحسانويرى

وأنهما،قليلةاختلافاتمعهـ(،764)-للصفدي،"بالوفيات"الوافي

)4(.الصفديكتابعلىبالاتكاءمؤلَّفان

)4(:نموذج

هـ(.808)-خلدونلابن،""المقدمة-

:بعنوانكتابإلىلجأخلدونابن"أنإلىحنفيسيديشير-

ووضعههـ()/(673)-الغرناطيسعيدلابن،"الطرفأزاهرمن"المقتطف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

03.ص،السابقالمرجع،هارونالسلامعبد:انظر

للبغدآدي،آلعرب"لسانلبابولبآلادب"خزآنةهكذآالعنوانورد-ب

1/924(.آلمكنونإيضاح،البابائي)في

.م21991/،آلظنونكشف:انظر.عليللإمامالمنسوب

هـ.13آ5،آلحلبيعيسىمطبعة،آلقاهرة،هارونالسلامعبد:وتحقيقشرح

03.ص،ونشرهاآلنصوصتحقيق،هارونآلسلامعبد

شاكرلابن،عليهاوالذيلآلوفيات)فواتفي"مقدمته("،عباسإحسان

.8(،صه،1مج-م6391،لثقافةآردآ،بيروت،لكتبيا

2.054/،آلمكنونإيضاح،آلباباني-أ

آلإسكوريال.مكتبةفيمخطوطة-ب
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بالموشحاتالخاصالبابفي،المقدمةمنالاخيرالفصلفيحرفيًّا

مصدرها")1(.أومؤلفهايذكرأندون،والارجال

)5(:نموذج

هـ(.239)-للقسطلاني(،البخاريصحيح)شرح"الساري"إرشاد-

"،البخاريصحيحبشرحالباري"فتحإن:مقدمتهفيقالوقد-

)2(.شرحهفيمندرح،ط852)-العسقلانيحجرلابن

)6(:نموذج

هـ(.)-668أصيبعةأبيلابن،الاطباء"طبقاتفيالائباء"عيون-

بنعليإلىإسحاقبنحنين"رسالةبعنوانرسالةإلىالمؤلفلجأ

يُترجَم)3(،لمومابعلمهجالينوسكتبمنتُرجِمماذكرفييحيى

كتبعنحنينقالهماكلمنهاواستنسخهـ(،026)-إسحاقبنلحنين

)4(.والسريانيةالعربيةإلىالمترجمةم(102حوالي)-جالينوس

النص!(:من)السلخالجزنيالنقلثانيًا:

ذلك:فيهاحدثالتيالامثلةومن،معيننصمنجزءنقلذلكويشمل

)1(:نموذج

هـ(.438)-للنديم("،"الفهرست

كتبأسماء،ذكرهالسابقهـ(026)-إسحاقبنحنينكتابمناقتبسفقد

)2(

)3(

)4(

الكويتيةآلانباء"،خلدونآبناقتطفها،الطرفأزآهرمن"المقتطف

.1ص،م1/2/38391(،)الكويت

1.552/،الظنونكشف

تاريخ،كارل،بروكلمان:انظر.م2591عامبرجسترآسرنشرهاحنينرسالة

2،ط،التوابعبدورمضانبكريعقوبآلسيد:ترجمة،آلعربيالادب

.801ص،م7791،آلمعارفدار،القاهرة

42.ص...الكتبونشرالنصوصنقدأصولبرجسترآسر،
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مترجميها)1(.وأسماء،فقطالعربيةإلىالمترجمةم(102حوالي)-جالينوس

:)2(نموذج

هـ()2(.646)-للقفطيوالاطباء،النجوموأصحابالحكماءطبقات

"طبقات،كتابعنكتابهربعنقلالقفطيأنإلى"بلاشير("ويذهب

)4(.مراتثلاثسوىيذكرهلمولكنةهـ()3(،462)-لاندلسيالصاعد،"الامم

احتواءببليوجرام

وصاعد(حنين)ندب

كتبمننرجمماذكرفى

إسحو-620ْبن.يلحنيووجالينوم!.

لصاىالأهم/طبقات

هـارزيللسي-4ّ2

!الح!بااييلالررامنييهغة!/الفبرثلّممميت/

(*"(**"(**."(****"

الطب.قيجالبنوسلمؤلفاتفقطالعرببةالنرجماتاقتبس)*(

الطب.قيجالبنوسلمؤلفاتوالسريانيةالعرببةالترجماتاقنبس)**(

الأحيانَّ.معظمقيالمصدرذكر)***(

صاعد.منالكنابربعنقل)****(
831(شلل

)1(

)2(

)3(

)4(

42.ص...الكتبونشرالنصوصنقدأصولبرجستراسر،

.2/7901،الظنونكشف

.2/6901،آلظنونكشف

كاا*ث!س!غ3ع،ول.((ولىس!3ه!اس!3س!4س!1،ا"031أس!41س!33ص!4عولءح3"حس!س!اس!ثاول!ع؟ء3،اس!3+كاي!كاه!،

!ا-ى**411ع!!كاا4!ا-طهـول4!ا!ا3أ))،114(+!3ء!"1ا163-753.99،8291،8.103،3).

لصاعد،الامم)طبقاتفي"مقدمتها(")محققة(:علوانبوحياةعننقلًا

03(.ص،م8591،الطليعةدار،بيروت،الاندلسي
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تلخيصها:بعدالكتبنقلثالثًا:

فياستخدامهأجلمن،الاصليالنصفيالتصرفمننوعوهو

أجلمنكثيرةلكتبتلخيصًايجريالذهبيوكانجديد،كتابتأليف

معرفةفيالغابة"أُسْدُ:بكتابذلكفعلوقد،كتبهفيإدخالها

كتابهوألفمصادرعدةمنعليهزادثمهـ(،063)-الأثيرلابن،"الصحابة

")1(.الصحابةأسماء"تجريد:الجديد

عليه،المذيَّلللنصكاململخصعلىالذيولبعضاشتملتكما

الجديد.التذييليتبعه

المتضمَّنهْالنصوصعنالتنقيب

عندوالاستقصاءللبحثمجالًاوالاحتواءالنقلحالاتكانت

الاقواليرجعونبالمرصاد،للبعضبعضهموكان،العربالعلماء

الاصلية.مصادرهاإلىوالنصوص

غريبفي"النهايةكتابهفييقولمثلًاهـ(606)-الاثيرفابن

"غريبكتابهفيهـ(795)-الجوزيابناختصر:والاثر"الحديث

ولقدفشيئًا،شيئًاأبوابهوانتزعهـ(104)-""الهرويكتابمن،"الحديث

جزءًاإلايكنفلمالهرويمنأخذهماعلىكتابهفيزادهماقايست

ًا)2(
.يسيرا

عصرنا،فيالنصِّيةللدراساتمجالًاالظاهرةهذهأصبحتوقد

:الحيوانكتابفيأرسطوعنالجاحظ"منقولات:نماذجهاومن

1.82/،الظنونكشف)1(

طاهر:تحقيقوالاثر،الحديثغريبفيالنهايةهـ(.606)-آلاثيرابن-أ)2(

.101/،د.ت،الإسلاميةآلمكتبة)د.م(،،آلطناحيومحمودآلزآوي

2/6012.،الظنونكشف-ب
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نجم)1(.طةوديعةتأليف،"ودراسةنصوص

فيةجرالببليوا(3)يسةلمقاا

"المقايسةمصطلحنشتقأنالأثير،ابنكلاممنلنايمكن

هي:،أنواعثلاثةبينالمقايسةفيونميز،الببليوجرافية"

النصِّية:المقايسة-1

والاحتواءالنقلمدىلقياس،سابقبنصلاحقنصمقارنةوهي

السابق.المثالفيالاثيرابنفعلكماالسطو،أو

الأدبية:المقايسة-2

للتشبيهاتالادباءاستخداماتبينالمقارنةالدراسةوهي

الشعر،فيوخاصةوالافكارالصيغاحتواءمدىلتحديد،والاستعارات

ذلك:أمثلةومن،الادبيةالسرقاتعنالتنقيبفينجدكما

هـ()3(.)-433للعبيدي"،المتنبيسرقاتعن"الإبانة-

المرجعية:المقايسة-3

لمؤلفآخر،كتاببمصادرمعينكتابمصادرمقارنةتعنيوهي

منكلمصادربينالمقارنةفيحدثكما،مختلفينلمؤلفينأوواحد

المرجعيةوالمقايسة)4(،سيدهلابنوكلاهما،"و"المحكم"المخصص!"

.م8591العربيةالمخطوطاتمعهد،الكويت)1(

كتابوهناك،آلقديمالتأليففيمستخدموآللفظ،آلقياسمنالمقايسة)2(

للتوضيحوذلكهـ(،221)-الاوسطللأخفشآلنحو،فيآلمُقايس:عنوانه

2/2917(.الظنونكشف)انظر:.فحسباللغوي

1/7.،آلمكنونإيضاح،الباباني)3(

عن=ترجمه،وآثارهحياته:آلمرسيسيدهآبن،كابانيلاسدازيو،رودريجث)4(
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التشابهأسبابومعرفة،ومقارنتهاالنصوصمصادرلضبطوسيلة

واَخر.نصبينالتفوقأوالاختلافأو

1؟أكاوالقياساتلاع"ص!ولهاالببليوجرافيالقياسمصطلجوجودورغم

المقايصسة!صطلحأنأرىفإنني31،ص!ول1151؟أ!،ح3الببليوجرافية

والمقايسة،الببليوجرافيةالإحصاءاتعنمختلفشيءالببليوبصرافية

علىدلالةأكثروهي،ومكوناتهالنصوصلمحتوىمقارنةتحليليةدراسة

ومعيارللآخر،بالنسبةأحدهمانصَّينأومتغيرينبينوالمقارنةالمعايرة

الاختلافأوالتطابقبمدى:أينفسها؛بالحالةمرتبطهناالقياس

النصَّين.بينالكيفيأوالكمي

واحد،شيءأولمتغيرالكميةالمعايرة:يعنيفقد،القياسأما

.معياريمقياسأوتدريجأيقبلمنمحددنمطيبمعياربمقارنته

يلي:ماالمهمةالملاحظاتومن

لاتكاءتوضيحهعندالمقايسةلفظيستخدمعباسإحسانأن-أ

عنهونقلهللصفدي"،بالوفيات"الوافيعلىللكتبي،"الوفيات"فوات

)1(.يتعداهلابحيث

)عاملبروكلمانالمجالهذافيمهمةدراسةهناكأن-ب

في"الكاملكتاببين"العلاقة:،.عنوانهاالالمانيةباللغةم(0918

للطبري"والملوكالرساص"أخباروكتابهـ(،063)-الاثيرلابن"التاريخ

.النصوصبينالعلاقةدراسةمجالفيتهمناوهيهـ(")2(.031)-

-14اص،م0891،للنشرالتونسيةالدار،تونس،الوراكليحسن:آلاسبانية

147.

.هص،آلسابقالمرجع،عباسإحسان)1(

الدين-صلاح:انظر)بالالمانية(م0918،سترآسبورغجامعة،دكتوراهرسالة-أ)2(
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الثالثالمبحث

(النموذج)محاكاةالنص)1(نمذجة

الشكليالنموذجأوالمثالدورولعح،أ!9الدالالشكلأوالنمطيلعب

)2(.التأليفأوالإبداعفيويحتذيه،الاديبأوالفنانذهنفييَمثُلالذي

إلا،كتابتأليففييشرععندماللمؤلفبالنسبةالبدايةتتيسرولا

يوظفهأنيستطيع،التأليففينموذج-بالتقريبولو-لديهتبلورإذا

.القارئإلىرسالتةويوصلالتأليفمنالغايةيحققلكي

طريقةفيسواء،السأليفصنعةمنجزءهوالمقصودوالنموذج

يقتصرولا،سابقةبنصوصالعلاقةأوالتعريفاتأوالتقسيمأوالعرض

آراء،أوعلميةمادةتوفيرعلىالتاليةالمؤلفاتفيالسابقةالنصوصتأثير

آلثقافةفيمختلفةدراسات:المستشرقيندراساتمنالمنتقىالمنجد.-

1/27.،م7691الجديد،الكتابدار،بيروت2،ط،آلعربية

وآلملوك".الامم"تاريخ:هكذاالطبريكتابعنوانخليفةحاجيويذكر-ب

1/792(.الظنون)كشف

علىللتأليف،آلسابقةالمؤلفاتمنمتالأونموذجاتخاذ،بالنمذجةيقصد)1(

للكتابالعاموالإطاروالشكلوالطريقةالصنعةعلىالنمذجةوتنصب،منواله

كمقابلالعربيةالمؤلفاتبعضفيمستخدمآلنمذجةومصطلج،المُنَمْذَج

نظر:اعلا+515!لا:لمصطلح

الترجمة:راجع.الادبيوالنقدالتكوينيةالبنيوية،وآخرونلوسيان،غولدمان

168.ص،م8491،العربيةالابحاثمؤسسة،بيروتسبيلا،محمد

41!ءيم.!طط!كثا095ح،.،9394.ءح،،كا!(.)11)2(

594



الاستشهادأشكالمنشكلبأيالمؤلفاتهذهعليهاتعتمدأفكارأو

قبلمنرأيناكمابهالمرتبطالتأليفأوالنصتشغيلأوالاقتباسأو

سابقنصاتخاذطريقعن،بالمحاكاةأحيانًاالتأثيريحدثبل،فحسب

في"النموذج"تشغيلنسميهماوهو،منوالةعلىللتأليفكنموذج

وصنعته.التأليفطريقةفيالنصنذحةأو،التأليف

خصائصهابينويمزجينتقي،مجتمعةنماذجبعدةالمؤلفيتأثروقد

وفنونها.وأساليبهاوميزاتها

علىينسجلا،5"ه*!3!9)1(أصليةنماذجالعربيالتأليفشهدوقد

التأليف،فينادرةإبداعاتتمثلكانتلائهاإما؛المؤلفونمنوالها

بينأو،التعليميأوالعلميالوسطفيوإعجابًارواجًالقيتلأنهاأو

متعاقبة.أجيالأوجيلفيمؤثرةجماعة

شأنًايبلغوالتأليفيالحضاريالتطورفيالنموذجت!أثيرأنويبدو

التأثُّرعندوخاصة،المؤلفاتفيالفكريالمحتوىتأثيرأحيانًايفوق

الناقلة،للحضارةنفسهمحتواهايهملاقد،أجنبيةومؤلفاتبحضارة

طريقتهايهموإنما،أجنبيةثقافاتفيالموسوعاتأواللغاتكمعاجم

حضارةفييتطورأنيلبثلاكنموذجتلعبهالذيوالدورالتأليففي

فيالمبدعأوالمبكروالمثالالنموذجدورإلىبالإضافةوذلك،تالية

تاليةوأجيالسلاسلفيتأثيرهيمتدحينما،ذاتهاالحضارةداخل

أجيالفييتطورأنالممكنمنكانوإن،بالنموذجالمتأثرالتأليفمن

والدقة.والتفصيلوالعمقوالمحتوىالشكلحيثمنتالية

التالية:الائعادالنذحةتأخذأنويمكن

مئال.علىالتأليفأو،المحاكاةأو،المماثَلةأولًا:

نموذجعنالبحثأو،عنهالابتعادأو،النموذجمخالفةثانيًا:

كاأأ4479.4."(43515لا9)ح.(1)
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مقلوبهإيجادأو،النموذجمقابلةذلكويشمل،التأليففيبديل

عكسه.أو

فياستخدمتكلماتعندالتوقفنستطيع،المجالهذاوفي

التأليف،فيالمحاكاةأوالنمذجةمعنىعلىللدلالةالعربيالتأليف

وهي:

المُسايَرة.-

(.لتلميذهأُستاذ)منالاحذاء-

(.سابقلمؤلفتالٍمؤلف)منالمُحاذاة-

التاليةالاشكالأمثلةفيسياقها،فيالكلماتهذهتردوسوف

النمذجة.من

بينالتأليفعلاقاتفيالنمذجةأبعادنستعرضيليماوفي*

إطارفي،النموذجبهذايتأثركتابوبين،أصليكنموذفييُتخذكتاب

")1(.النموذج"بأسرةنسميهما

مثالعلىالتاليفأوالمحاكاةاوالمملأيلَهمجالاولاً:

التالية:الاشكالحصرالمجالهذافيأمكنوقد

سابق:لنص!الأدبيالشكلأوالخطاباسلوبمماثلة-1

،العرصلأوالخطابطريقةفيسابقنصمماثلةذلكويشمل

،والجوابالسؤالأو،الحيوانألسنةعلىأوالمباشر،بالخطابسواء

إلخ....الرحلاتأو،النَّظْمأو

ذلك:أمتلةومن

تشغيلعلىبنيتآلتيالمؤلفاتعلى"النص"أسرةتسميةإطلاقسبقوقد)1(

إلخ...تنظيمًا.أوانتقاءًأوآختصازًاآلنص
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-(42

)ألفة

بةبواأ

متال

لاووا

1(:)مثال

المقفعبناللّّهعبدترجمة("،ودمنة"كليلة:الأصليالنموذج!

المماثلة:الكتب

هـ(244)-الدستميسانيهارونبنلسهل،وعفر""تلعةكتاب-أ

في،"ودمنة"كليلة(مثالعلىألفه:)أيفيةوعارضللمأمون

.()1(وأمثاله

على)الفههـ(.944)-المعريالعلاءلابي"القائف"،كتاب-ب

يتمة()2(.ولم،كراسةستينفي"،ودمنة"كليلة

2(:)مئال

الاوائلعوائدغريبفيالمفاخر"قلائد:الأصليالنموذج!

.الطهطاويرفاعةترجمة،ص!!()!ولأء9""ديتنجتأليف،اخر"

المماثل:الكتاب

أهـ(.092)-الطهطاويلرفاعة،باريز"تلخيصفيالإبريز"تخليص-

)1(

)2(

1(.)حاشية2/8015،آلظنونكشف-أ

)الدستميساني(.:مادةتحت،1441/،آلعارفينهدية،البابانىِ-ب

كان،الحكمةخزانةفيآلمأمونخدمالذيهارونبنسهلأنويبدو-ج

فقد،الحيوآنوشخصياتأسماءباستخدآم،آلتأليفمنآللونهذآإلىميالًا

وفي("،والثعلب"آلنمرأسد"،بن"أسد:التاليةالمؤلفاتأيضًالهنسبت

آلملك"تدبير:بعنوآنكتابًاأيضًاألَّفودمنةكليلةفيهتدورالذينفسهالمجال

(.السابقآلمرجع،)البابانيآنظر:."وآلسياسة

كراريس.عشرفيآلقائف(""منارأسماهآتفسيرًلكتابهآلمعريألفوقد-أ

2/1448(.الظنون)كشف:انظر

شبهويعرف،ويعرفهاالاثاريتتبعالذيوهو"قوف("،من"وآلقائف("-ب

"قوف("(...آلعربلسان.منظور)آبن.القيافةطريقعنوأبيهبأخيهآلرجل

ودمنة.لكليلةآلقائفبمماثلةعلاقةالعنوانلهذآويبدو
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(...الإبريزالتخليصتأليفهفيالطهطاويرفاعةيكونأنيرجح

وهوترجمهثمبالفرنسيةقرأه،الرحلاتكتبمنبمثالاسترشدقد

فيرفاعةرحلةوبينالكتابهذابينتشابهفثمة،السابقديينجكتاب

والطابع،الرحلةوهوالادبيالشكلحيثمن،الإبريز""تخليصكتابه

المقارنةمنيتضحكما،وتبويبهاالمادةتقسيموفن،للرحلةالموسوعي

)1(.الكتابينفهرسيبين

النموذجعليهابُنيالتيالمعرفيةالعلاقةأوالفكرةمماثلة-2

الأصلي:

والتفضيل.والمقارنةوالتضاد،كالتشابهالاشياءبينعلاقاتهناك

ومواقف،تاريخهاأوالأشياء،أوائلعنوالبحث،الزمنيةوالاسبقية

)المدَّعيوالنقَّاعوالمغروروالذكيللبخيلوإنسانيةأدبيةونماذجوحيل

الواحديطرقأنيمكنللمعالجةكمداخلتصلح،إلخ..الفشَّار(.أو

نمذجتها.يمكنالتأليففيعلاقاتتمثلوأن،مؤلفينعدةمنها

بهاينحووأن،سابقكتابفكرةالمؤلفيأخذأنالممكنومن

أحمدأشارفقد،ذلكمنقريبمثالوثمة.لهايختارهاَخراتجاهفي

مثالعلى("،الإسلام"عبقريةبعنوانكتابًاألفأنهإلىالزياتحسن

3؟ولء!أءتاح.4،1*ا)2(شاتوبريانتأليف"،المسيحية"عبقريةكتاب

كتبعدةبعدهليؤلفكتبهمنواحدًانفسُهالمؤلفينمذجوقد

)1(

)2(

(*99!زول!.ولكلص!3لأحأ"34هأع4ولس!3ول3ص!31ولهس!33أعس!ه"ولعاث!ول43ح3ول،أ"5ول)3.

رفاعة:ترجمهوقدوعاداتها".الاممأخلاقعنتاريخية"لمحة:ومعناه

معقرنربع.لوقاأنور:التاليالمرجعانظر...المفاخربقلائدالطهطاوي

98.ص،م8591،المعارفدار،القاهرة،الطهطاويرفاعة

،12س(،)القاهرةآلرسالة،الإسلامعبقرية،آلزياتحسنأحمد:آنظر

.2-1صم(،14491/)17/،055ع
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(م6491)-فالعقاد،نفسهالاولالمنهجمتبعًا،النموذجأسرةفيشقيقة

فيهانهجكتبخمسةبعدهاأصدرثمم(،1291)-اليو!""خلاصةأصدر

وهي)1(:،الخلاصةمنهج

")4(والحياةالكتبفيو"مطالعات")3(و"الفصول"الشذور")2(

")6(.الكتببين"ساعات(وو"مراجعات(")ْ

العلاقاتتُساقأنيمكن(،الاقل)علىبالفكرةالتأثرمجالوفي

العربي:الادبنطاقداخلنصوصبينالتالية

هـ(.)-893الهمذانيالزمانلبديع"المقامات"،:الأصليالنموذج

الممائلة:الكتب

.هـ(ه68)-للحريري،("تمالمقاا"-أ

أنهخطبتهافيوذكر،الهمذانيمنوالعلىمقاماتهالحريري)ألَّف

()7(.التأليفطريقفيمرشده

هـ(393)-الاندلسيشُهَيْدلابن،"والزوابعالتوابع"رسالة-ب

إلىضيفشوقيوينبه،والشياطينالجنعالمفيخياليةرحلة)وهي

بعضإبليسفيهايحاورهـ()-893الهمذانيمقاماتفيمقامةوجود

العملينهذينبينالمقارنةتدورأنينبغيأنهويرىالشعراء،

و"رسالةهـ(،944)-للمعري،"الغفران"رسالةبينلا،المتشابهين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

آلقرنمنآلاولآلربعفيآلحديثالادبيوآلتفكيرآلنقدتطور،مرزوقحلمي

.704ص،م8391،العربيةالنهضةدآر،بيروت،العشرين

9.آصهـ،1333،الدينيةآلمعاهدمطبعة،القاهرة

ص.692،م2291،آلسعادةمطبعة،القاهرة

ص.1343،031،آلتجاريةآلمكتبة،آلقاهرة

.ص276،م4291،آلقاهرة

ص.926،م9291،آلمقتطفمطبعة،القاهرة

2.1785/،الظنونكشف
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شُهَيْد")1(.ابن

وهي،مهمةقضيةإلىالإشارةتجدر،المقارنالادبمجالوفي

وبينم(ههـ/1185)-81طُفَيللابن:"يقظانبن"حيقصةبين"التشابهقضية

التالية:الاوروبيةالاعمال

ك!.ول!أحء1نثيالجرا("امم!شا1"ولهحأ،أبكتا-أ

بنحيتمامًايشبهمنهالاولوالنصفم(1653-0165بين)نشر

.يقظان

)2(فويهدينييللداولس!طهول3ولهولعح3!هكروزوروبنسنقصة-ب

.م(9171سنة)نشرتع!34خه

وجودوهو1ءولول!ول!هالمثيلأوالنظيرفكرةالمجالهذافيويندرج

كلكمعالجة؛الادبيالعملعليهايقومالتيالفكرةفيباخرشبيهأدبيأثر

)3(.قصصيةمعالجةشهرزادلموضوعالحكيموتوفيقحسينطهمن

تقدمبسرِّاهتمامًاعشرالتاسعالقرنأواخرفيمصرشهدتوقد

:كتابفظهر،وتأخرهاالامم

)نشرعمر)أفندي(لمحمد،"تأخرهمسرأو،المصريين"حاضر

م()4(.9918

هو:،العربيالعالمفيدويًّاأثارأوروبيبكتابتأثرهويبدو

)1(

)2(

)3(

)4(

48.ص،طه...آلادبيالبحث،ضيفشوقي

(.طفيل)ابن1/75،آلفلسفةموسوعهَ،بدويالرحمنعبدآنظر:-أ

سابقةوهي"،يقظانآبن"حيبعنوآنهـ(428)-سينالابنرسالةوهناك-ب

آلمرجع،بدويآلرحمنعبد:انظر.طفيللابن،يقظانابنحيعلى

43.ص،السابق

!لا41!ء!؟ث!!كثا.095"اح.،ء.51طهـ(الأول!هول)س!.

.م9981،هرةلقاا
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إدمونالفرنسيللكاتب،"السكسونيينالإنجليزتقدم"سر

كتابلمقدمةنفسةالكاتبوهو،زغلولفتحيأحمدترجمةديمولان)1(،

م()2(.9918عام)نشرعمرمحمد

القرنمنالاولالربعحتىمستمرًّابالفكرةالاهتمامويبدو

نفسه.الموضوعفيكتاباننُشرفقد،العشرين

عام)نشرفضليلاحمد،"اليابانتقدم"سرهو:الأول

م()3(.1191

أحمدترجمة،لوبونلجوستاف،"الاممتطور"سر:هووالماني

م()4(.1391عام)نشرزغلول!فتحي

المرجعي:التنظيمأوالترتيبمماثلة-3

الصنعةعناصرأهممنوالترتيبالتنظيممجالفيالمماثلةوتبدو

نأإماالمجالهذاوفي،تاليةمؤلفاتإلىأصلينموذجمنتنتقلالتي

إطارفيتتسلسلكبيرةمعرفيةوحداتالكتابداخلالترتيبيتناول

مشهورترتيبأو،وأبوابكفصولمنطقيتتابعفيأو،موضوعيةوحدة

في"الجامعالكتابيقسمحيث،كالحديثمعينعلممجالفي

(.)ْمعينموضوعفيمنهاكل)فصول(كتبإلى"الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

عامآخرهاأخرىطبعاتثلاثوطبع،م9918،المعارفمطبعة،آلقاهرة

.م2291

العربيةآلمؤسسة،بيروت،العربيالتنويرعصرزيد،أبوفاروق:انظر

.101ص،م7891والنشر،للدراسات

.م0191مصر،،آليابانيةالنفسأيضاوله،م1191،القاهرة

.م2291عامآخرهمامرتينطبعهوأعيد،م1391،القاهرة

موضوعيةتقسيماتوهي،الطبكتاب،الصلاةكتاب،الصومكتابمثل

الفقه.أبوابحسبللحديث
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وهوهـ(.256)-للبخاري،"الصحيح"الجامعتبويبذلكومثال

لمُسْلم("،الصحيح"الجامعوكذلك)1(،كتابمئةمنأكثرإلىمقسم

-(261.)2()

اللغةمفرداتمثل،دقيقةمعرفيةوحداتالترتيبيتناولأنوإما

أنساقمنانرأونسقفيتنظيمهاويتم،إلخ...الاشخاصتراجمأو

.الاسترجاعمنانرأولشكلالملائمالمرجعيالترتيب

:الأشكالهذهومن

الزمني:الترتيب-أ

حيث،التاريخوكتبالتراجممنكثيرفيالترتيبهذااستخدموقد

هذهابتكارفيالفضلويرجع،حوليًّاترتيبًاوالمعلوماتالوحداتترتب

وقد،"الاشراف"تاريخكتابهفيهـ(،)-602عديبنالهيثمإلىالطريقة

")4(.الاشراف"أنسابكتابهفيبعد)3(مافيهـ(927)-البلاذري"احتذاها"

ذلك.بعدعديدةقرونًاالطريقةلهذهالنمذجةعملياتتتابعتوقد

الهجاني:الترتيب-ب

،الحروفترتيبمنمتعددةأشكالالهجائيالترتيبتحتويندرج

جهازمنمخارجهابحسبللحروفالحلقيوالترتيبالالفبائي:منها

العربية،للحروفأحمدبنالخليلترتيبمثل،الإنسانلدىالنطق

(.إلخ()ْ...قغهـخح)عهكذاويتسلسل

)1(

)2(

)3(

)4(

)ة(

1.544/،آلظنونكشف

264.-1،1/263مج،العربيالترآثتاريخفؤآد،،سزكين

1.263/،آلإسلاميآلفكرسوسيولوجيا،إسماعيلمحمود

.153-1،2/95مج،العربيآلترآثتاريخفؤآد،،سزكين-أ

1/917(.آلظنون)كشفيتمولمآمجلدًعشرينمنهكتب-ب

1/98.،آللغةفيآلمزهر،آلسيوطيآنظر:
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مجالفيحدثما،العربيالتأليففيالنمذجةظواهرأهمومن

خلقفيتاريخيًّا)1(دورًاالمبكرةالنماذجلعبتحيث،اللغويةالمعاجم

عصرناوحتىأحمد،بنالخليلمنابتداء،نموذجلكلكبيرةأسر

فيالظواهرأندرمنولعلهاوالتعدد،الخصوبةشديدةوهيالحاضر،

خصوصًا.المعجميالمرجعيالتأليفصنعةوفيعمومًا،الإنسائيالفكر

المعاجممجالفيوالاهتمامللجدل!إثارةالنماذجأكنرومن

الخلافيدخلولاهـ(،175)-أحمدبنللخليل،""العينمعجم،العربية

بهتهتموإنما)2(،الدراسةهذهنطاقفيحولهاللغويينبينوقعالذي

المحتوىنسبةحولخلافهناككانفإذا.المعاجمتأليففيكنموذج

ثبوتًا،أكثرإليهوالمنهجالترتيبنسبةفإنأحمد،بنالخليلإلىاللغوي

،يسيرةفترةالخليلصحبسيار،بننضربنالليثأنالنديمويذكر

فتممه،الخليلالمنيةوعاجلت،وأحذاه،العينلهعملالخليلوأن

)3(.الليث

محتوىلانموذجفكرةهي،السابقةوالاحتذاءالإحذاءففكرة

أحمد.بنوالخليل،العينبينللعلاقةتحديدعنبحثًاتساق،فكري

الذيوهو،معناهفيأصلٌهو"العين"كتاببأناَخرقولوهناك

)4(.الحروفعلىاللغةتأليفطريقةنهج

اللغةمعاجممشاهيرومن،تأثيرهاستمرارفيالنموذجعبقريةوتبدو

)1(

)2(

)3(

)4(

الهجرسي.محمدسعد:في،العربيةالمعاجمفيآلنماذجهذهبوآكيرآنظر:

18.-17ص،العامةآلمراجع

آلعربي،المعجمنصار،حسين:آلتاليالمرجعفيآلقضيةهذهتفاصيلانظر:

1/227..د.تمصر،مكتبة،القاهرة

43.-42ص،الفهرست،النديم

"النموذجأنه:تعني؛معناهفي)وأصلٌ)1/98(.آللغةفيآلمزهر،آلسيوطي

)المؤلف(المبتكر"(.الاصلي
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"،و"التهذيبهـ(،3ه6)-للقالي،""البارع،العينمنوالعلىنسجتالتي

والمحيطو"المحكمهـ(،385)-عبادلابن،"و"المحيطهـ(،037)-للارهري

ترتيبهاهيتجمعهاالتيالمشتركةوالرابطةهـ(،4ه)-8سيدهلابن،"الأعظم

)1(.البارعترتيبفيجزئياختلافمعمخارجهابحسبالهجاءلحروف

كلتضممدارسعناللغويةالمعاجممجالفيالامروتمخض

معمنها،كلفيمشتركًاعنصرًاالنموذجكان)2(،معاجمعدةمنها

منها.كلفيواسعةواجتهاداتاختلافات

المصنف:الترتيب-ج

اللغةمفرداتتصنفالتي،المعانيقواميسنماذجهأشهرومن

المعاني.بحسب

تعنيقدوالتي،النوعهذامؤلفاتبينالزمنيالتدرجأمثلةومن

يلي:ما،واللاحقالسابقبيننمذجةوجود

هـ(.)-223سلاملابن"المصنَّف"،:الأصليالنموذج

(.الموضوعاتعلىرتبكبيرعربيمعجمأولوهو،بابألف)في

يشبه)وهوهـ(.4ه)-8سيدهلابن،"المُخَصَّص":المماثلالكتاب

تمامًا()3(.المصنف

1/393.،العربيآلمعجمنصار،حسين)1(

العربي،آلمعجمنصار،حسين:التاليالمرجعفيآلمدآرسلهذهأمتلةانظر)2(

693.-217ص

921.ص،طه،آلادبيآلبحث،ضيفشوقي-أ)3(

:بعنوانآلمصنف"روجيه"بمعجم،للمخصصآلهجرسيمقارنةآنظر:-ب

سنة:ألفحواليبينهماالزمنيوالفارقم(91)قالإنجليزيةفيس!"+"ول!3لما3"3

آلزمنيآلفارقويزدآد27.-26ص،آلعامةآلمراجع،الهجرسيمحمد)سعد

أكثرإلىفيصلهـ(،223)-سلاملابن"بالمصنف("روجيهمعجممقارنةعند

قرنًا.)12(من
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سابق:لنص!التغطيةإطارمماثلة-4

منه،جزءأونفسهالسابقالنصموضوعبمعالجةسواءذلكويتم

بتغطيةسواء.عليهوالتذييلبتكميلهأو،مختلفبمنهجأوالمنهجبنفس

بالتذييلأو،عليهسابقةفتراتتشملراجعةبتغطيةأو،لهتاليةفترات

محددةزمنيةأبعادلهليسأدبيأومعلوماتيمجالفيالموازي

نفسهالجغرافيالإطارالمماثَلةتشملوقد،وغيرهاالادبكمختارات

للتغطية.الزمنيالإطارمماثلةأوتصغيرهأوتمديدهأو

يخلقوأهميتهلموسوعيتهنظرًاالمؤلفاتبعضأنلوحظوقد

التالية.المؤلفاتمنكثيرفيهيتحركمجالًا

كثيرتناولفقد،للذهبي،"الإسلام"تاريخكتاب:ذلكومثمال

،الصفديمثل،معظمهأونطاقهبعضبعد،مافيالمؤرخينمن

...رجبوابن،كثيروابن،والإسنوي،والسبكي،والكتبي،شاكروابن

سابق:لنصالموضوعيالإطارفيللمماثلةنموذجيليماوفيإلخ)1(،

1(:)مثال

للغزالي"،البرهانيةبأدلتهاالقدسية"الرسالة:الأصليالنموذج-*

الاَخرة"،فيالمُنْجِيَةالعقائدفي"المُسايَرة:المماثلالكتاب

الرسالةاختصارفيأولًاالهمامابنشرعفقد،ط861)-الهماملابن

عنالتأليفخرجحتىعليهايزيديزلولم،الكلامٍعلمفيوهيالقدسية

وزاد،تراجمهفيالغزاليسايرأنهغيرمستقلّا،تأليفًاوصارالقصد

)2(.وخاتمةمقدمةعليها

.1صه،لذهبيا،معروفدعوآربشا(1)

882.2/1666،-1881/،آلظنونكشف)2(
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دلالتهفيقريبوهو(")1(،"المسايرةلفظإطلاقهناويلاحظ

والمماثلة.النمذجةمن

2(:)مثال

هـ(.052)-للطُّرطُوشي،"الملوك"سراج:الأصليالنموذج*

هـ(.)-808خلدونلابن،"المقدمة"أ(:)رقمالمماثلالكتاب

ولكن،للسراجوأبوابهاموضوعاتهافيمشابهةالمقدمةأنفيلاحظ

إنهبل،الموضوعاتطرحفييتعمقلمالطُّرطُوشيأنيذكرخلدونابن

)2(.بالمواعظأشبهلاقوالالتقليديبالنقلاهتمثمالموضوعطرح

السرير"،صاحبإلىالفقير"تحفةب(:)رقمالمماثلالكتاب

وكتابالطرطوشيكتابمنكُلًّاويشبههـ(،008منه)فرغللإيجي

ونقدالتاريخمبادئحولفصلبهالإيجيكتابأنويلاحظ،خلدونابن

)3(.المقدمةمحتوىيشبةالتاريخيالخبر

)1(

)2(

)3(

أطلقه،متحاذيينالاثنانيسيرأنوهوالسير،منمفاعلةآلمسايرة-أ

خالفوإنترآجمهفيالغزاليلكتابكتابهمحاذاةعلىمجازًاالهمامابن

2(.حاشية2/1666آلظنون)كشف:انظر.بعضها

سيناابنأشارفقد،المحاذاةمنوهو،آلمجالهذآفيآخرلفظوثمة-ب

موسوعة،بدويالرحمن)عبد.أرسطونصيحاذي،المنطقيةكتبهفيأنهإلى

سينا(.)ابن1/44،الفلسفة

802.ص،وتاريخيتهخلدونابن.العظمةعزيز-أ

بابًا.وستونأربعةوأبوآبه(الملوك)سراج849(.)2/آلظنونكشف-ب

السرير،صاحبإلىالفقيرتحفة:هومخطوطعنوآنالعظمةعزيزيذكر-أ

فيآلبابانييذكركما0،08سنةمنه)فرغالإيجيإبراهيمبنمحمد:تأليف

الوحيدالباحثيكنلمخلدونابنأنالعظمةويرى2/176(،العارفينهدية

كتابهفيالإيجيأدخلفقد،التاريخلمادةعامةبمراجعةللقيامسعىالذي

قسمًاعشراثنيإلىقسمهالتاريخيالخبرونقدآلتاريخمبادئحولفصلًاالسابق

216(.صالسابقالمرجع،العظمة)عزيز.خلدونلابنآلمقدمةمحتوىتشبه
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"النموذج"بينالواسعالفرقتوضيحهناالمهممنولكن

فيسابقهيكلأوبنموذجمتأثرًاخلدونابنيكونفقدو"المماثل"،

جعلالمعالجةفيخلدونابنمنهجولكن،لموضوعهتخطيطه

السابقالنموذجعنومنهجيتهوبذريتهعمقهفيمختلفًاشيئًاالمضمون

عليه.

أخذًاالعلاقاتمنمزيدًاأخرىبنصوصالمقارنةتُظهروربما

وغيرها.خلدونابنمقدمةبينوعطاءً

الموضوعفيمتأثرةظهرتالتيالنصوصعنالحديثيفوتناولا

ببليوجرامفيذكرهاسبقوالتي،خلدونابنبمقدمةوالرأيوالمنهج

)1(.الكتابهذافيخلدونابنمقدمة

النموذجتسلسل

أساسيخطبينهايبدو،المتتاليةالمؤلفاتمنسلاسلهناك

إطارفيالنمذجةكانتسواء،التأليفمنمعيننموذجفييتمملمشترك

ذلك.غيرأو،المرجعيالتنظيمأو،الادبيالشكلأو،التغطية

النمذجة،سلسلةفيحتميةضرورةالارتقاءبأنالقوليصحولا

سابق،مثالعلىالتأليفعنداحتمالاتثلاثةالنظريةالناحيةمنفهناك

هي:

هـاتقانًا.إبداعًاويتجاوزهالقديمعلىالجديدالتأليفيزيدأَنْ-1

يساوية.أَنْ-2

)1(

بأنآلقولالصعبومن،خلدونلابنآمعاصرًكانالإيجيأنويلاحظ-ب

للمزيدمتروكالامرولكن،العكسأووآلتحفةالمقدمةبيننمذجةهناك

)المؤلف(.الدرآسةمن

.918ص،""آلمقدمةببليوجرآم:آنظر
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عنه.ينقصأَنْ-3

إلىالقفز،للنمذجةكأمثلةالمؤلفاتمنسلسلةذكريعنيلاكما

الفكرةولكن،وسابقلاحقنصَّينبينمحددةنمذجةهناكبأنالحكم

،النموذجبوجودافتراضيتصورأساسعلى،للدراسةمطروحةوالامثلة

الزمني.التتابعإطاروفي

كلبدأ،التأليففيالنمذجةمنسلاسليليمافييردوسوف

النموذجعلىالتفارعمننوعًاتبدومؤلفاتبعدهوتتالتمبكر،بنصمنها

ذاته.النصعلىوليس

حيث،السلاسلهذهبعضفيأحيانًاارتقائيًّاالتسلسلويبدو

السلسلة،منتاليةحلقاتفيالإتقانمنمزيدًاويكتسبالتأليفيزدهر

الأصليالنموذجيبدوحيث،الحلقاتبعضفيمختلفًاالأمريبدوكما

التأليف.فيوصنعةوفكرةكنموذجوتميزهوتفوقهبإبداعهمحتفظًاأحيانًا

التطوريةالعلاقةلدراسةمطروحةالسلاسلهذهفإن،عاموبشكل

إظهارالانمنهاويكفينا،التأليففيوالطريقةالمنهجزاويةمن،بينها

منها.مجموعةكلفيالنموذجلتتابعالمتصلالمسار

يلي:مافي،السلاسلهذهبعضذكرإجماليبشكلويمكن

(:النبويالحديث)فيوالسننالجوامعكتبسلسلة-1

هـ(،261)-ومسلمهـ(،2ه6)-للبخاري:الجامعبعنوانكتابانومنها

والترمذيهـ(،275)-داودوأبيهـ(،273)-ماجهلابن:سننوأربعة

()1(.الستةالكتبمنها)وتتكونهـ()-303والنسائيهـ(،)-287

وقد)المُسَند(،بعنوانالكتبمنكثيروهناكالمسانيد:سلسلة-2

أشهرها:من،العنوانبهذاكتابًا64خليفةحاجيذكر

4.صه،آلعربعندالتأليفمناهج:الشكعةمصطفى)1(
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ومسندهـ(،402)-الشافعيومسنداهـ(،05)-حنيفةأبي)مسند

هـ(()1(.256)-البخاريومسندهـ(،241)-حنبلابن

.النبويالحديثلتكشيف:الاطرافكتبسلسلة-3

)2(.النبويالحديثفي"المسلسلات"مجموعة-4

عشرالرابعوحتىالسابعالقرنمن،القرونتراجمسلسلة-5

)3(.الهجري

إسحاقبنحنينببليوجرافيةمن،الببليوجرافياتسلسلة-6

وطاش،والطوسي،النديمابنثم،جالينوسكتبلترجماتهـ(026)-

ورمضان،وسزكين،وبروكلمانوذيولهوخليفةوحاجي،زادهكبري

وغيرها....شَشَن

برنامج،:منهاالوآحدويسمَّى:الشيوخبرامجسلسلة-7

...ومشيخة،وثَبَت،ومعجم،وفهرست

اللمحدِّثين(.الطبقاتكتبسلسلة-8

اللشعراء(.الطبقاتكتبسلسلة-9

الامالي.كتبسلسلة-01

)4(.المملوكيالعصروأثناءقبل:العربيةالموسوعاتسلسلة-11

القديمة.العربيةالرحلاتسلسلة-12

الشعرية.والاختياراتالحماسةكتبسلسلة-13

(.الادبيةوالمُقطَّعاتالشعر)فيالمعانيبهتبسلسلة-14

المحلية.التواريخسلسلة-15

1685.-2/1678،آلظنونكشف)1(

عناوين.تسعةمنهاذكروقد2/1677،الظنونكشف)2(

362.صانظر:)3(

076.-972ص،سابقمرجع،آلشكعةمصطفى)4(
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الخِطَط.كتبسلسلة-16

()1(.اللغةفقه)فيالفِقْلَغِيةَّالدراساتسلسلة-17

)2(.والممالكالمسالككتبسلسلة-18

41-7القرنمنالقرونوتراجم،التراجمكتبسلسلة-91

بالذيول!(.الخاصالجزءفيوردت)وقد.الهجري

)3(.المقاماتسلسلة-02

)4(.العلومتصنيفكتبسلسلة-21

)1(

)2(

)3(

)4(

5(.)مثالفيتفصيلهاسيأتي

تقريبًا:العنوانبنفسخليفةحاجيمنهاذكر،الارضأقاليمجغرافيةفيوهي

للمقدمةهـ(028)-حخُرْدَاذْبُهْابنترجمةمنآ"بدءًوالممالكالمسالك

ذكرالبابانىِوأضاف،عربيةمؤلفاتعشرم(،015)-حلبطليموسآلجغرآفية

خليفة،حاجيذكرهمابالفارسيةمؤلفَّينجانبإلى،أخرىعربيةعناوينتلاثة

آنظر:

2/473(.المكنونإيضاح،)آلباباني1665(،-21664/آلظنون)كشف

4.234/،آلسابقالمرجع،بروكلمان:وآنظر

2917.-2/1784،آلظنونكشفانظر

آلنوعهذآمسارمتتبعًاتصلنا،لمآلتيآلنماذجأقدمإلىسزكينيشير-أ

أوائلحتىآلعلوملتصنيفآلمبكرةالمحاولاتتحملالتيآلمؤلفاتمن

هـ(،131)-عطاءبنلواصلمؤلفاتويذكر،وصلتناالتيآلمخطوطات

والفارابيهـ(،322)-آلبلخىِزيدوأبيهـ(،355)-الكنديويعقوب

الكوفيوابنهـ(،4)قآلصفاءوإخوانهـ(،387)-والخوآرزميهـ(،933)-

تثريوربماهـ(،4)قآلبلخيتلميذفريعونوآبنهـ(،438)-والنديمهـ(348)-

سزكين،آنظر:.العربعندآلتصنيفتاريخالمبكرةالنماذجهذهدراسة

792.-1،2/928مج،السابقالمرجع

زادهكبريطاشيدعلىللتصنيفالهائلالتطورذلكإلىنضيف-ب

الذي(،آلعلومموضوعات)فيالسيادةومصباحالسعادةمفتاح:فيهـ(629)-

=مستوياتفيوالتفريعالتشجيرمع)موضوعًا(فنًاوخمسينمئةفيهذكر
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هذافيوردت)وقد،والسياسةالتاريخفلسفةكتبسلسلة-22

"،السراج"حول،سابقلنصالتغطيةإطارمماثلة:تحتالمبحث

للايجي(.الفقير""وتحفة،خلدونلابن"و"المقدمة،للطرطوشي

السلاسل:هذهمنلخمستفصيليليماوقي

الشعرية:والاختياراتالحماسةكتبسلسلة1(:)مثال

هـ(.231)-تمامأبياختيار،"الحماسة":الأصليالنموذج

)الحماسة،:أبوابعشرةعلىورتبهالعربأشعارمنفيهاختار-

فيه.بابلاولنسبةبالحماسةوسُمّي.)1(،..وغيرهما،المراثي

كتبفي،الادبيةالمختاراتمجالفيالحماسةنموذجوذاع-

تالية.كثيرة

هذهعناوينفيمماثلتهاستمرت"الحماسة"عنوانوحتى-

تمامأبيحماسةتشبهالمختاراتموضوعاتتعدلموقتفي،الكتب

يشملالتاليةالابوابأحدأوالأولالبابيعدولميذكر،شبهًا

حماسةوهوالاصليالنموذجفيحدثكماالحماسةموضوع

)2(.تمامأبي

جاءتالتيالحماسةكتبمنسزكينحصروقد:الممائلةالكتب

كتابًا)3(.عشراثنيفكانت،تمامأبيكتاببعد

آلتصنيفمنالاعمالهذهتطورونلاحظ2/1762(.الطنون)كشف.للتصنيف=

والنديمفريعونابنعندوخصوصًاالببليوجرافيالتصنيفإلىللعلومآلفلسفي

.زادهكبريوطاش

1.196/،آلظنونكشف-أ)1(

533.-467ص،آلعربالعلماءعندآلتأليفمناهج،آلشكعةمصطفى-ب

012.-21/601،مج،آلعربيآلتراثتاريخفؤاد،،سزكين)2(

السابق.المرجع)3(

512



المعاني:كتبسلسلة2(:)مثال

وفقمرتبة،الادبيةوالمقطعاتالابياتمنمجموعات)وتشمل

(.محددةوموضوعاتومعانٍمفاهيم

(.النوعهذافيتأليفأقدمكان)وربما:الأصليالنموذج

هـ(.017)-للضَّبيالشعر"(،"معانيكتاب

المماثلة:الكتب

تتدرجكتبمنها،المعانيفيكتابًاوثلاثينثلاثةسزكينحصر-

والصغير.الكبيربين

كلفيمشترككعنصر)المعاني(كلمةالكتبهذهوتحمل-

عناوينها)1(.

المحلية:التواريخكتبسلسلة3(:)مثال

المدنتواريخلكتابةمتواصلةجهودًاالعربيالتأليفعرف

سلسلةفيأحيانًاواضحةوالنمذجةالمماثلةعلاقةوتبدووالامصار،

أهمومن)2(،المتراميةالإسلاميالعالمأنحاءتغطيالمؤلفاتمنطويلة

يلي:ماأمئلتها

هـ()3(.024)-طيفورلابن،بغداد""تاريخ-

هـ(.)-463البغداديللخطيببغداد"،"تاريخ-

القرنفيمبكروقتإلىيعودوالاقاليمللمدنالتأريخأنونلاحظ

فيوالواسطي،بغداد""تاريخفيطيفور،ابن:مثلالهجريالثالث

"،الاندلسعلماء"تاريخفيهـ(304)-الفرضيوابن،"واسط"تاريخ

)1(

)2(

)3(

69.-19ص،السابقالمرجع،سزكين:آنظر

/1،2مج،آلسابقالمرجع،سزكينفيآلمدنوتاريخآلمحليالتاريخ:انظر

391-.253

2/216.،1مج،آلسابقآلمرجع
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"جذوة:لتأليفنموذجًاكانالخطيبتاريخأنيُروىذلكورغم

قابلالذيهـ(،)-488للحُميدي"،الاندلسولاةذكرفيالمقتبس

عنيؤلفأنمنهطُلِبوهناك،عنهوروىبغدادفيهـ(463)-البغدادي

الائدلس)1(.أهلتراجم

بالتأليفالبادئليسهـ()-488الحُميديأنإلىإشارةهناكولكن

علماءتاريخفي"المقتبس:كتابفيهاختصرإنهبلالكتابهذافي

يلي:مانلاحظأنويمكنالائدلسي)2(،حمادلابن"،الاندلس

فهوالمقتبسأما،الاندلسولاةتراجمفيالحُميديكتابأنأ-

الاندلس.علماءتراجمفي

النموذجفإن،المقتبسمنكتابهاختصرالحُميديأنصحَّإذا-ب

أُرجِّحه،ماوهذابغداديًّا،وليسأندلسيًّايكونالحُميديبهتأثرالذي

النمذجة.مصادرتعددإمكانيةينفيلاذلككانوان

"،دمشق"تاريخ:لتأليفنموذجًاالبغداديكتابكانكما

ومروياتهموالرواةالاعيانتراجمفيهذكروقدهـ(،571)-عساكرلابن

مجلدًا)3(.ثمانينيبلغلكنه،للخطيببغداد(""تاريخنسقعلى

المقريزيحفزتقد،المحليالتاريخفيالنماذجهذهأنويبدو

تراجمفي"المُقفَّى:بعنوانبمصر،يتعلقكتابتأليفإلىهـ(845)-

عليها")4(.والواردينمصرار

)1(

)2(

)3(

)4(

،القاهرة،آلائدلسولاةذكرفيالمقتبسجذوةهـ(،488)-الحميدي:آنظر

ومقدمة)و(،صالمحققمقدمة،م6691،وآلترجمةللتأليفالمصريةالدار

.1ص،المؤلف

2.2917/،الظنونكشف

1/924.،آلظنونكشف

عليهاوالوآردينوعلمائهاوأمرآئهاملوكها:مصرأهلتراجمضمنهوقد-أ

في-متفرقةأجزاءمنةوتوجد.المعجمحروفعلىورتبهالاقطار،سائرمن
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يتمنىوكانمجلدًا،عشرخمسةمنأكثرمنةالمقريزيأنجزوربما

)1(.السخاويروايةمنيُرجَّحكمامجلدًا،ثمانينفيأيضايجعلهأن

تاريخفي"المضبوطبعنوانكتابهـ(119)-للسيوطييُنسبكما

.النماذجمنالسلسلةهذهفيإسهامًايبدووهو(")2(،أسيوط

المحليةالتواريخكتبمنمحدودةعينةالتاليالجدولويصور

لان؛قبلمنوردلانههنابعضهاأذكرولم"،وأقاليموعواصم"مدن

المحليوالتاريخللتراجمتغطيتهفيموسوعيالكتبهذهمنكثيرًا

وغيرها.والخطط

هـ(1أق-3)قزمنيًّاالامتدادسعةالعينةهذةمنويلاحظ

)الاندلس(:وأوروباوأفريقياآسيامنبلدانمنوجغرافيًّا

)1(

)2(

ورقة08()0في،المقريزيمسودةمنمجلديوجدليدنففي،المكتباتبعض

بصحةبخطهوإجازاتآلمقريزيعلىوقراءاتسماعاتوعليهتقريبًا،

ورقة()694الكتابأولمنالأولالجزءيوجدآلسليميةوفي،آلسماع

العربيةالمخطوطاتمعهد:انظر(،ورقة6)944الثانيالجزءمنوبعض

القسم7:التاريخ:الثانيالجزء:آلمصورةالمخطوطاتفهرس(.)آلقاهرة

سيد،فؤادإعداد،التالثوالقسم925،ص،البديععبدلطفيإعداد:،آلثاني

928.ص

في:المقريزيمؤلفاتضمن)آلمقتفي(يليكماخطأآلعنوانوكتب-ب

)91/127(.العارفينهدية.آلباباني

السخاوييشير،البلدآنمنلكثيرالمحليةآلتواريخبكمَبآلمفصلةقائمتهفي

وهوفأكثر،مجلدًاعشرخمسةفيمصر،تاريخفيللمقريزيحافلكتابإلى

ثمانينفىِلجاءله(تفرغ:)أيلهتوجهلوإنه:قولهالمقريزيعنيروىِ

السخاوي:انظر.صراحةالكتابهذاعنوانالسخاوييذكرولم...آمجلدً

15/،روزنتالفرانتز:تحقيق،التاريخذملمنبالتوبيخالإعلانهـ(.209)-

.278

/2الظنون)كشف:انظر.التاريخفيمؤلفاتهفهرستفيذكرهللسيوطيجزء

.)1712
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لمؤلفا/انلعنوام

2

3

6

7

8

9

12

13

16

17

18

91

02

21

22

هـ(024)-طيفورلابنبغداد،تاريخ

(1/218)آلبابانيهـ(292)-للواسطي،واسطتاريخ

السبعة()وذيولههـ(304)-الفرضيلابن،الائدلسعلماءتاريخ

الثلاثة()وذيولههـ(463)-البغداديللخطيببغداد،تاريخ

هـ(488)-للحُميدي،الأندلسولاةذكرفيالمقتبسجذوة

الظنون)كشفهـ(894)-(اليمنملوك)مننجاحبنلجياشزَبيد،أخبارفيالمفيد

)2/1777

هـ(571)-عساكرلابن،الكبيردمثقتاريخ

(1191/)البابائيهـ(577)-الورقيللضّبيالاندل!،أهلرجالفيالملتمسبُغية

2/1777(الظنون)كشفهـ(964)-للادريسيصَعيد،أخبارفيالمفيد

مج()01هـ(6آ0)-العديملابن،حلبتاريخفيالطلببُغية

حلب(تاريخفيالحَلَبْ)زبدة:كتابفيمؤلفهاختصره

هـ(843)-الناصريةخطيبلابن،حلبتاريخفيالمنتخب)الدر:ذيلوعليه

كتابه:فيهـ(719)-الحنبليابنمنةأخذ)مأخذًا(مصدرًاالدروكان*

حلب(تاريخفيوالضَّرَبْ)الزبد

هـ((884)-العجميلسبط،حلبتاريخفيالذهب)كنوز:ذيلأيضًاالبغيةوعلى

)،التاسعةالمئة)فيحلبأعيانتاريخفيالحبب)دَرُّ:وذيل

هـ((719)-الحنبليلابن

(1/51الظنون)كشفهـ(776)-القزوينيالخطيبلابن،غرناطةتاريخفيلإحاطة

هـ(584)-للمقريزي،لاَثارواالخططبذكرلاعتبارواالمواعظ

هـ(845)-للمقريزي،عليهاوالواردينمصرأهلتراجمفيالمقفى

82فيهالخصهـ(119)-للسيوطي،والقاهرةمصرأخبارفيالمحاضرةحسن

667(/1الظنون )كشفمصر(عنكتابًا

هـ(119)-للسيوطي،أسيوطتاريخفيالمضبوط

(1/218)البابانيهـ(009)كتبللنيسابورينيسابور،إريخ

(21آ1/)البابانىهـ(629)كتبالرازيلاحمد،اليمنصنعاءاريخ



نأوأود،المحليالتاريخكتبتناولتهاكثيرةوأقاليممدنوهناك

الانتشارمدىلتوضيحهجائيمَسْردٍفيمنهاإليهتوصلتُماأُجمل

وتواصلتالهجريالثالثالقرنمنذكتبتالتي،التواريخلهذهالجغرافي

يلي:ماويلاحظ)1(.الهجريعشرالحاديالقرنحتى

،أسوانمثلأحيانًاصغيرةمدنتاريختناولواالمؤرخينأن-1

كلها.الأندلسمثلأخرىأحيانًاواسعةوأقاليم

يكملمتتابعةمؤلفاتبعدةحظيتوالاقاليمالمدنبعضأن-2

وغيرهما.،والائدلس،حلبمثل،زمنيتواصلفيبعضًابعضها

.وأصفهانأصبهانمتلنطقهافيباختلافالأماكنبعضذُكرت-3

يلي:ماالمسردهذاويشمل

(:القاهرةالمدينةالخِطَط)2(كتبسلسلة4(:)مثال

ويذكرمصر،خِططتشملوكلهاالخططكتبمنآخرمسلسلثمة

فيها:أَلَّفمنأولأنخليفةحاجي

)1(

)2(

مرجع،سزكين،سابقمرجع،آلباباني603،-1/277،آلظنونكشف:انظر

سابق.

هيكذلكوآلخِطة1/715(.آلظنون)كشفبلدأومَحلة:بمعنىالخِطَّة

خِطَط.:والجمع،والسكانللعمارةوآلمخصصبالخطالمحددالمكان
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-دباااستر-بلار-انرَّأ-نةأدر-(نسابيوردوأ)بيوردا-بيجاناَذر

)تونس(إفريقية-اسيوط-أصفهانَّ()وكذلكأصبهانَّ-أسوان-إسكندرية

بَلْخ--بغداد-بَطَلْيوس-البصرة-بُخارى-بجاية-الأندلس-الأنبار-

-تيمور-تلمسان-(العراق)فيتكريت-بَيْهَق-(الأندلس)فيبلَنسية

سامرّا-الصعيد-زَبيد-الري-الرقة-دمشق-حلب-الجزاير-جرجان

-(الأندلس)فيغَرْناطة-طرن-طبرستانَّ-صنهاجة-صنعاء-سبتة-

مراغة--المدينة-لمتونة-الكوفة-القيروانَّ-قنسرين-قزوين-فاس

اسط.و-بورنَيْسا-نَسَا-فارقينميا-مصر-مرو-مرسية



مصر"."خططكتابهفيهـ(355)-المصريالكِنْدي-1

مصر"."خططكتابهفيهـ()-387زولاقابنثم-2

.والاَثار"الخططذكرفي"المختارفيهـ(4ه4)-القضاعيثم-3

هـ(.464-457منالمستنصريةالشدةفيخرابهاقبلالقاهرة)وصف

.مصر""خططفيهـ(052)-النحويبركاتابنتلميذهثم-4

".الخططمنأُشْكِلَمالعَجْم"النُّقطفيههـ()-88الجَوَّانيثم-5

البهية"الروضةفيهـ(196)-نشوانبنالظاهرعبدابنثم-6

".القاهرةالمعزيةخططفيالزاهرة

واتعاظالمُتغفّل"إيقاظفيهـ(073)-الزبيريالمتوجابنثم-7

اندثرتوقدهـ(،)725سنةإلىوخططهامصرأخبارفيوهو،"المتأمل

)1(.الخططهذهمعظمبعده

الخططبذكروالاعتبار"المواعظفيهـ(845)-المقريزيثم-8

لاَثار")2(.وا

الجديدةالتوفيقية"الخططم(:2918أهـ/311)-باشامباركعليثم-9

مج(.4-م)1887"والشهيرةالقديمةوبلادهاومدنهاالقاهرةلمصر

،القرونعبر"القاهرة"علىمقصورةالخِططفيالمؤلفاتوتبدو

مهبذاربنيزدجردسهللائيبغداد،خططفيكتابًاهناكولكن

والاموالوالحماماتالسكانوعددالخططعنتكلمهـ(،4)-قالكسروي

.يوملكلاللازمةوالاقوات

)1(

)2(

سُمِي:كما،آلمتوسِّلوآتّعاظالمتغفِّلإيقاظ:يليكما-أيضًا-العنوانوورد

1/8/1.214،،آلظنونكشفآنظر:.آلمتأملإيقاظ

716/1.214،-1715/،الظنونكشف-أ

تحت284/)الكندي(،:اسمتحت46()2/العارفينهدية،والباباني-ب

(.النحويالبركاتأبو)السعيد،آسم
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الفَقْلَغِيِّة)1(:الدراساتسلسلةه(:)مئال

القرنينبينماظهرتمؤلفاتثلاثةمنلمجموعةنموذجوهناك

تمثل:أنهاالجوادعبدمحمدمحققهايرى،الهجريينوالسادسالرابع

وهي:(")2(،اللغويةالعلوموابتكارتأليففيوالارتقاء"النشوء

.هـ(34ه)-للمُطرِّز،""المُداخَل-1

هـ(.3ه1)-اللغويالطيبلابيالدر("،"شجر-2

الاشتركونيللتميمي،"العربلغةغريبفي"المُسَلْسَل-3

ههـ(.)-38

"المسلسل"،مؤلفالتميمييبديهتحديًاالمحققويستشف

بينهما.الزمانمنقرنينوجودرغم"المُداخَل(")3(كتابهفيللمطرّز

العكصية()النَّمْذَجَةُالنموذجمخالفةثاتيًا:

إيجادمحاولةعلى،التأليففيسابقنموفيمخالفةتعمدينطوي

دورًاالمتروكالنموذجويلعب،التعويضيأوالمخالفأوالبديلالنموذج

الشكلالنموذجمخالفةتأخذأنويمكن.التغييرفيالرغبةإثارةفي

التالي:

ومعكوسه:مقلوبهإيجادأو،النموذجمقابلة

الاصلي،النموذجعنتنظيمهفييختلفنصإيجاد:ذلكويعني

)1(

)2(

)3(

)فقهكلمتيمنآلجوآدعبدمحمدنَحتَهاكلمة،آلفَقْلَغَةإلىنسبة،الفقلغية

غريبفي"المسلسلفي"مقدمته")محقق(.الجوآدعبدمحمد:انظرآللغة(.

،القاهرةهـ(،538)-آلاشتركونيالتميميالطاهرأبي:تأليف"العربلغة

4.ص،أم579،للثقافةآلعامةالإدارة،القوميوآلإرشادآلثقافةوزآزة

.هص،السابقالمرجع

8.ص،آلسابقآلمرجع
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استرجاعمداخلإيجاد:ذلكيعني،المرجعيالتنظيممجالوفي

،المعلوماتوحداتتصنيفمقابلفيالهجائيالترتيبكاختيار؛بديلة

هـ(،485)-سيدهلابنعملينبينالمقارنةعندذلكنجدأنويمكن

وهما:

(.هجائيلغويمعجم)وهوالمُحكَم-

(.بالمعانيمصنفلغويمعجم)وهوالمُخَصَّص-

هناكأنكما،والمُخصَّصالمُحْكَممصادربينكبيرتشابهفهناك

يوصلكليهماولكنَّ)1(،المعجمينفياللغويةالموادبينجوهريًّاتطابقًا

واضحةسيدهابنفكرةوتبدو.مخالفمدخلخلالمنالمطلوبإلى

سواء،العربيةاللغةفيللاسترجاعمتكامليننظامينإتاحةفيرغبتهفي

يقابلهاومابالمعانيأو)المحكم(،فيمعانٍمنيقابلهاومابالكلمات

المُخصَّص.فيكلماتمن

النمذجةمصطلحات

للدلالةاستخدمتالتيوالكلماتالمصطلحاتنوجزأنويمكن

التالي:الجدولفيالنصوصنمذجةعلى

حسن:ترجمة،وآثارهحياته:المرسيسيدهابن،كابانيلاسداريو،رودريجث)1(

.471-41هص،م0891،للنشرآلتونسيةالدآر،تونس،الوراكلي
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النصوصنمذجةمصطلحاتجدولى

المؤلف.صاغهاالتيالكلماتتميز)*(علامة:ملحوظة

521

ملاحظات!-

*خْذالنص-

كذامثالعلىالتأليف

وأحذاه،العينكتابلةفعملالخليلصحبنضربن)الليث

الفهرست،النديم)ابن.الليثفتممهالخليلالمنيةوعاجلت

42-.)43

للتوحيديالمقابَساتحذوَحذاهـ(165)-الحريريلعل..)

2/1778(الظنون)كشفهـ(004)-ح

للمأموذهارونبنسهلألفوقد.(..كذامثالعلى)التأليف

وعفرتلعةسماهوأمثالةأبوابهفيودمنةكليلةفيةعارضكتابًا

(2/8015الظنون)كشف

الزمازبديعمقاماتمنوالعلىهـ(516)-الحريريألَّف

1785(2/الظنون)كثفهـ(893)-الهمذاني

نس!هـ((،958)-البصريماريلابن،المسيحية)المقامات

الظنو)كشفهـ(516)-الحريريمقاماتمنوالعلىفيها

/2)1917

العلالأبيودمنةكليلةمثالعلىالقائفكتاب)عنوان

وهيالقيافةمنوهو،قَوَفَالمصدرمنهـ((944)-المعري

،21366/الظنون)كشفالعيافةتسمَّىوكذلكالاثر،تتئع

1367،2/1448)

معين(نموذجعكس)التأليف

معين(نموذجعكس)التأليف

*النموذج!شغيل12

*النموذجعلىالتفارع13

!النموذجسلسلة14

لنموذ!!بالتأثرا15

*ةكالمُحاا6

المُمَاثَلَة"17

التشابه*18

يرةلمساا91

01

لإحذاءا

ذاةلمحاا11

رَضَةلمعاا12

النظير13

14

لمنوالا

منوالعلىالنسج15

القائف16

العكسية!النمذجة17

النموذبم*مقابلة18





لفلثااب!لبأا

العامةحظاتواولالنتائج

:فصلانوفيه

النصِّي.التأليفعلاقاتتصنيفهيكل:عشرالحاديالفصل

النصِّيالتأليفحولعامةملاحظات:عشرالثانيالفصل

العربية-الحضارةفيالعلميالاتصالوسوسيولوجية

الاسلامية.
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ممشرالحا!"الفحلى

النصِّيالظئيفعلاقاتتصنيفهلِحلى

525





كلشرالحا!والفصل

النصِّيالظليفعلاقا!لتصنيفالعامالهيحلى

أمكنالتي،النصِّيالتأليفعلاقاتتصنيفالفصلهذايشمل

والعمدية،المنتظمةالعشوائيةالكتبعينةاستقراءخلالمناستنباطها

ذاتها.للمؤلفاتوالفحصالمعاينةخلالومن

علىالعلاقاتمننوعكلمعالجةالسابقالبابفيسبقوقد

يلي:لماالإمكانبقدروتوضيحتعريفمع،حدة

إذاالبحثهذافيالتأليفنوععلىأطلقالذيالمصطلح-1

جديدًا.المصطلحكان

الجهدوأبعادالتأليفيةخصائصهوتحديدالتأليفنوعتعريف-2

فيه.المبذول!العلمي

العمليةخدمةوفيالمعلوماتخدمةفيالاساسيةوظائفه-3

.بأخرىأوبصورة،القراءةأوالتعليمية

معه.متداخلةأومنهقريبةأخرىبأنواععلاقته-4

إطارفيوتصنيفها،العلاقاتهذهتبويبتم،الاساسهذاوعلى

تصنيفيجدولفي،المنطقيتسلسلهابحسبيضمُّهاعامهيكلأو

شامل.

والتعديلللتطويرقابلوبذريمبدئيكأساسيُطرحالتصنيفوهذا

موجودهوماأضعافيتضمنأنالممكنمنوكان،والإضافة
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بقدرواضحادبيبسندالارتباطعلىالحرصلولا،علاقاتمن

،الانحتىللمؤلفبالنسبةافتراضيهومااستبعادوعلى،الإمكان

للتأكد،والمؤلفاتالعيناتمنلمزيدوبحثمتابعةإلىيحتاجوما

الادبي.سندهوضوحمن

المختلفة،العلاقاتلائواعالمجردالعرضأنالبدهيومن

كثيرةأنهافالواقعذاتها،المؤلفاتفيمتميزةخالصةوجودهايعنيلا

فيالنصيالتأليفمننوعأوعلاقةمنأكترنجدماوغالبًا،التداخل

معالشرحوتداخل،التذييلمعالتلخيصتداخلمثلواحد،عمل

المؤلفينبعضكانوقد،الاخيانمنكثيرفيذلكوغير،الاستدراك

وخدمةالموضوعلخدمةوالمعالجاتالاشكالمختلفبينيمزجون

المتوقعين.القراء

العلاقاتبعضالسابقةالتفصيليةالدراسةفيأغفلتُوقد

الطبعاتمثل،بدراستهاالمعاصربالاهتمامتحظىلائها؛والعمليات

المخطوطعصرفيتقابلهاالتيالاشكالعالجتُبينما،للنصالمختلفة

تركتالتيالمسائلهذهمثلولكن،والهيئاتوالعَرضاتكالإبرازات

هيكلمنالطبيعيسياقهافيإجمالًاوردتقد،الدراسةفيتفصيلًا

.المقترحالتصنيف

التيوالعملياتالعلاقاتمنأشكالًاالتصنيفهيكليتضمنكما

بذلكسمحوقد،فيهتردالذيبمجالهالعلاقتها،التصنيفسياقفيترد

كثيرًالهايجدأندارسلايمماويمكن،التأليفمجالفيالفعليوجودها

تمثلها.التيوالنماذجالادبيةالاسانيدمن

التقليديالنص!تشملالتي3،أ،التوليفات:ذلكأمثلةومن

يمكنمماوغيرها،الصوتيةكالتسجيلاتمختلفةأوعيةمنيصاحبهوما

للنص.أخرىصورًايُكوّنأن
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جزءيردسوف،العلاقاتتصنيفجدولينتهيأنوبعد

أدبيسندإلىيحتاجلاوبالتالي.للنصعلاقاتعلىيحتويلا

النص،تاريخفيتاريخيةٍللَحطةٍبتصورييتعلقوهو،المؤلفاتمن

نصيةمؤلفاتإيجادفيالتأثيرعنتوقفه:أي"؛النص"انقطاع:هي

والحواشيوالتلخيصاتالشروحمثل،عنهوتتفارعبهتتعلقأخرى

إلخ....والتهذيبات

كنصيستمرفةد،الاهميةعديمالنصاعتباريعنيلاذلكولكن

المعرفة،تراكممجالفيمهمتوثيقيكنصأو،يدرسعلميأوتعليمي

أخرىأشكالطريقعنللتأليفالاتصاليةالدورةفيتأثيرهيستمروقد

الاستلهامأو،الاقتباسأوالاستشهاد،مثل،التأليفيةالعلاقاتمن

غيرها.أووالتقليد،النمذجةأو،والفنيالادبي

:المقترحالتصنيفهذايتضمنالذيالتفصيليالجدوليليماوفي

ملاحظات

تختص،نصيةعلاقاتهي،بالجدولالموضحةالعلاقات-1

يأفيالبدايةونقطة.تكوينيةببليوجرافيةعلاقاتفهي،النصّيبالتأليف

ثم،افتراضي"محوريأصلي"نصمنتبدأ،التاليبالجدولتصور

تاليةأو،عليهسابقة،أخرىبنصوصأوبنصعلاقتهإلىالحديثيتطرق

إلخ....منهجهاأومحتواهاأوبنائهافيبهومرتبطةله

التيوالعملياتالعلاقاتأشكالبعضأمامتوجد)-،(علامة-2

.الكتاببهذاتفصيليةمعالجةلهاتردلم

952
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التكوينيةالمرحلة

التاليفلعلافة

وخصاتصهاالتاليفيةالعمليةلترقيماالعلاقةنوع

اَخر(ونصبي!التأليفعلاقةتوجدخلالها)ومن

القبْليةالعلاقات-أ

للنصالصاعدة

النص)علاقة

عليهسابقةبنصوص

مصادرهمنتعد

(وجذوره

يكونأن"يمكن

بنصعلاقاتللنص

سابقةنصوصأو

عليهاوينطبق،عليه

الواردةالعلاقاتكل

تهاوملحقا()جفي

."الجدولبهذا

فيالواردةوالخصائصالعمليات"انظر

وهي،الجدولبهذاوملحقاتها)ج(

القبليةالعلاقاتفيالحدوثممكنة

.("للنصالصاعدة

تكوينمراحل-ب

النص

شكاللأا-1

للنص.المختلفة

1/1

1/2

1/3

(.والنسخ)والإبرازاتالعرضات

النصهيئات

النصطبعات)محيم(

قاتلعلاآ-ج

النازلةالبَعْدية

النص)علاقةللنص

له،تاليةبنصوص

وتعدعنهتتفارع

توابعه(كن

آلتأليف-2

للنص.التمهيدي

2/1

2/1/1

2/1/2

2/1/3

2/1/4

2/1/5

النص:ومداخلمقدمات

بالنص.متصلةمقدمات-

النص.عنمنفصلةمقدمات-

للنص.زمنيًّاسابقةمقدمات-

للنص.زمنيًّامصاحبةمقدمات-

للنص.زمنيًّاتاليةمقدمات-

3/1النص.تشغيل3-

3/1/1

3/1/2

3/1/3

؟/1/3/1

2/1/3/2

وتغييرالنصفيالتصرف:النصششغيل

التالية:بالاشكالمنهاجزءأوبنيته

ضغطه-النص)تكثيفالتلخيص-

(...هـتصغيره

(الحذف)ويشملالتهذيب-

ويشمل:التنظيمأوالترتيبإعادة-

ترتيب(:النصأَلْفَبَةُ)أوالنصمَعْجَمَةُ-

الترتيبأشكالبأحدالمعرفةحدات

لمعجمي.

النسق)تحويلالنصمَعْجَمةِ.تبسيط

كتحويل؛حاديأإلىالهجائيلثنائي

مباشر(.هجائىإلىوالفصلالبابرتيب
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-!"-لألتك!لمرحلةا
وخصانصهاالتأليفيةالعملية

آخر(ونصبينالتأليفعلاقةتوجدخلالهاومذ

ا

لم

.1/1/3/3

.1/1/3/4

!1/1/3/5

1/1/3/6

3/1/4

1/1/4/1

2/1/4/2

3/1/5

3/2

3/2/1

3/2/2

المعرفةوحدات)ترتيب:النصتزمين

منيًّا(.

(:النصمَوْضَعَةُ)أوالنصتصنيف

تصنيفبحسبالمعرفةوحداترتيب

(.معينموضوعيتقسيمو

المعرفةوحدات)ترتيبالنصجدولة

(.الفلكيةالجداولمتلجدوليًّاالنص

مجموعة)تحويلالنصوصموْسَعَةُ.

بشكلموسوعيتنظيمإلىلنصوص

بآخر(.و

ويشمل:والمجانسةلاختيار

علرالنصمنلاجزاءعمومًاالاختيار.

معين.ساس

عزمعلوماتاختياروهي:المجانسة.

معيرموضوعفيأومعينجنس!

إلخ(....الاماكنالاشعار/كالترآجم/6

بتأليفالمؤلف)قيامالنصتدريج-

المطو)مثلالنصمنمتعددة!ستويات

إلخ(....والوجيزوالوسيط

لزأوطبيعة)تحويلالنصنحويل

بالصوالنصوعاءأوشكلأو

التالية:

العلمي)النظمالنصترجيزأونَظْم-

عمبعيدًا،للعلومالتعليميالوظيفي

للشعر(.الادبيةالأغراض

أخر!إلىلغةمنالنصترجمة-)*(

والترجه،الكاملةالترجمة:)ويشمل

.(...بتصرف
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التكوينيةالمرحلة

التأليفلعلاقة

وخصائصهاالتاليفيةالعمليةالترقيمالعلاقةنوع

(آضو،فيى.،التأليفعلاقةتوجدخلالها)ومذ

3/2/3

3/2/4

3/2/5

3/2/6

3/2/7

3/2/8

3/3

3/3/1

3/3/2

ترجمة)مثلالموازيةالادبيةالترجمة-

إلخ(....شعرينصإلىشعرينص

بيئةمعالنصتكييف:النصتَبْييء-

التعريبمثل،مادقافةأومجتمعأو

عناصربعضتحويرأو...والتمصير،

بعضفيالالهةأسماءتحويرمثلالنص

العربية.إلىالمترجمةالقديمةالنصوص

النص)إصدارالنصازدواج-

تحويلهأو،وفصحى،عامية:بصورتين

(.العكسأوفصحىإلىعاميةمن

إلىشكلمنالادبيالتحويل-)*(

تحويله:أي؛النصمَسْرحةمثل:آخر

مسرحية.إلى

وتحويلنثر،إلىالشعرتحويل-1*(

إلخ....شعرإلىالنثر

للنصوالانقرائيالتعليميالتحويل

لمستوىأوتعليميةلاغراضالتحويل1

.(معينشائي

مثل::للنصالوعائيالتحويل-!!-(

النصبرمجةأو،فيلمإلىالقصةتحويل.

لاختزانة.الاَليالحاسبلغاتإحدى

النص(مُداخَلَةُ)أوالنصنصَاحَبَة

-تشمل:

المبذولةالجهود-وتفسيرهالنصشرح.

إلخ....تأويلةأوالنصمحتوىتوصيل

الحواشي-:وتشملالنصتحشيةا

-الملاحظات-التعليقات-لنكت

إلخ....،الطُّرَز-لهوامش
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وخصائصهاالتاليفيةالعمليةالترقيم!ا-ل!ألتكنيالمرحلة
اَخر(ونصبينالتأليفعلاقةتوجدخلالها)ومن

3/3/3

3/3/4

3/3/5

3/3/6

3/3/7

للاحاديث)بالنسبةالنصتخريج.

.إلخ(...-الشعر

النص)مصاحبةالنصعَصْرَنةُ-/*(

تقارنةأوفيهماتُبرِزعصريةررراسة

سبقةلإظهارحديثةعلميةضقدمات

وثرائهوبذريتهلتاريخي

.(...-خصوبتة

)الجماليةآلنصخصائصدراسة-"*(

...التوثيقيةأواللغويةأوالبلاغيةاو

لخ(.

النص)مصاحبةالنصتصوير-/*(

ودواوينالقصصتصويرمثل،لرسوم

إلخ(....لشعر

)متلللنصالوعائيةالمصاحبة-ز*(

تضم113،توليفاتفيالنصبينالجمع

وغيرها(.ومرئيةصوتيةتسجيلات

ا!

4/1

4/1/1

4/1/2

4/2

4/2/1

4/2/2

مع)التكاملالنصعلىالاستدراك

يلي:ماأجلمنتالٍتأليففيالنص

التغطية.فينقص-تكملةِ

الأصلي.النصفيأخطاءتصويب-

النصوصتواصل:النصعلىالتذييل

،الاولالنصبعدالتغطيةواستمرار

مكانيًّا:.للنصتاليةوقائعبتغطيةزمنئا:

موصْوعيًّا:.المكانيةالتغطيةبتوسيع

.(...الموضوعيالمجالبتوسيع

ذيل/:مثلتسميات)وتأخذالذيول-

.(...تكملة/صلة/تتمه

.الذيولأشباه-
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التكوينيةالمرحلة

التأليفلعلاقة

وخصائصهاالتأليفبةالعمليةالترقيمالعلاقةنوع

آخر(ونصبينالتأليفعلاقةتوجدخلالها)ومن

4/2/3

4/3

4/3/1

4/3/2

4/4

4/5

4/5/1

4/5/2

4/5/3

4/5/4

4/6

4/6/1

4/6/2

4/7

4/7/1

4/7/2

العربية،القرونتراجم)متلالحلقات-

مثلالتراثيةالعربيةوالببليوجرآفيات

كشف-السعادةمفتاح-الفهرست

(.الظنون

الاصليالنص)احتواءالنصعلىالبناء

أوسعجديدنصلبناءأساسًاواتخاذه

.(شملوأ

الاصلية.بصورتهآلنصعلىالبناء-

تلخيصه.بعدالنصعلىالبناء-

نصمنأكتر)تفكيكالنصوصإدماج

واحد(.نصفيوإدماجها

والمؤيدةالمهاجمة)الردودالنصزدود

(.للنصوالمُحَاوِرة

بين)التراسلالنصعلىالمحايدالرد-

.(...وآلعلماءلادباءا

النص.معارضة-

النص.تأييد-

المتخاصمة.النصوصمحاكمة-

وتشمل:.وتطبيقاتةالنصمسائل

فقهية،:النصعلىمؤلفةمسائل-

.إلخ(...علمية/ضيةريا/لغوية

للنصمكملةعمليةتطبيقيةنصوص-

.النظريالاصلي

وتشمل::النصمفاتيح

أساسًا(.الحديثعلم)فيالاطراف-

والمعاجمالتحليليةالكشافات-

.للنصوصالمُفهرسَة
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بم!"-لالتكنيلمرحلةا

وخصائصهاالتاليفيةالعملية
آخر(ونصبينالتأليفعلاقةتوجدخلالها،ومن

4/8

4/9

4/01

النصأجزاء)تجميعالنصستخراج

إعادةأومتعددةنصوصفيلمشتت

ركيبة(.

:الشاردةالنصوصاستعادةرر+(

فُقدالتيالقديمةالعربيةالنصوص،

ترجماتفيوالموجودةالعربيصلُها

إلخ،...لاتينيةأوعبريةأوسريانية

غيربحروفالمكتوبةالعربيةالنصوص

المُكَرْشَنَة(.أوالمُنَقْحَرة:)أيممربية

.النصوصونشرتحقيق.

م

وأحتواءنمذجة-،

لنص

5/1

5/2

5/2/1

5/2/2

5/2/3

5/2/4

5/2/5

المؤلِّف)استنباتآلنص!منلتوليد

يعتبرالذيالنصمنجديدةضصوصٍ

وتسمَّى(:العمدةأوالاساسصتاب

بالكتبالحالةهذهفيلنصوص

لشقيقة.

سواء،آخرنصداخلالنصحتواء

،الإشارةعدمأوذلكإلىمالإشارة

التالية:الاشكاللاحتواءاشيشمل

للنص.الكاملشبهأوالكاملآلنقل-

(.النصمن)السلخالجزئيالنقل-

تمييزمعتلخيصةبعدالنصنقل-

التلخيص.

!مومزجهوحداتإلىالنصتفكيك-

موسوعيأأعمالفيأخرىنصوص

جامعة.أو

وتلخيص!أخرىبنصوصالنصمزج-

الجامعأبالمتونيعرفماوهوجميعًا

معين.علمفيوالمكثفةالمختصرة
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التكوينيةالمرحلة

التاليفلعلاقة

وخصائصهاالتأليفيةالعمليةالترقيمالعلاقةنوع

وآخر(،نم!ليي.،التأليفعلاقةتوجدخلالها)ومن

5/3

5/3/1

5/3/1/1

5/113/2

ه/ط!/1/3

ه/ط!/1/4

5/3/2

وهوآخرمستوىذلكويلي)!ي(

للنصالاستشهاديالاستخدام

(،النص)تنصيصالصغيرةوالاقتباسات

وهونفسهالنصمؤلفبذلكقامسواء

بينالذاتيبالاستشهاديسمَّىما

.آخرونمؤلفونبذلكقامأو،مؤلفاته

(:النموذج)تشغيلالنصنَمذَجةُ

لصنعةكنموذجالاصليالنصمحاكاة-

ويشمل:،التأليف

الشكلأوالخطابأسلوبمماثلة-

للنص.الادبي

فيالمعرفيةالعلاقةأوالفكرةمماثلة-

النص.

المرجعيالتنظيمأوالترتيبمماثلة-

لالنص.

النص.فيالتغطيةإطارمماثلة-

بالنص،العكسيالتأثر:النموذحمخالفة

وسائللإتاحةومعكوسهمقلوبهإيجادأو

.والاستخدامللاسترجامبديلة

النص:انقطاع-:

عنالنص/توقف

خلالمنلتواصل

تالية(نصية!لفات

6-التعطل

للنصلوظيفي

6/1

6/2

وظيفيًّاواستبدالة،النصإزاحةء*(

ويفوقة،مادتهيستوعبآخرخص

مجالفيعنهوينوبوتنظيمًا،!تمونًا

والتعليميالعلميلاستخدام

حولهتتمحوربحيث،المرجعي

النصويتركالتابعةالنصّيةلمؤلفات

العلمية.أهميتةاستمرارمع،لمنقطع

حلقةإلىوتحولهالنصتقادم*(

العلم.تاريخفىمرحلةو
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التكوينيةالمرحلة

التأليفلعلاقة

وخصانصهاالتأليفيةالسليةلترقيماالعلاقةنوع

آخر(ونصبينالتأليفعلاقةتوجدخلالها)ومن

زولتجاا-7

الادبيأوالإبداعي

تنطبقالاللنص

علىالتعطلفكرة

الادبية(النصوص

7/1

7/2

7/3

والاسكالالإبداعلطور)!د(

فنيمجالفيالجديدةوالمعالجات

معطياتمعوتعاملها،معينأدبيأو

واستقدامها،جديدةومناهجوأساليب

.جديدةلافاق

بجدارتهالاحتفاظمعالنصتجاوز)!(

.تراثأوإبداعأوكمنهج

وتأثيرهالنصمدارمنالانفلات)!ه(

عصرفيأونفسهعصرهفيسواء

لاحق.

النصتحاشي-8

وتجاهله

8/1

8/2

8/3

8/4

والتخويفوالمنعالتحريمبسبب)*(

سياسية.أودينيةلأسباب

ومخالفةوالطفرةالنصتعاليبسبب)*(

التأليفأساليبأوالعلميةللتقاليدالنص

.عصرهفيللعلومالوضعيللتناسباو

الغموضأوالصعوبةبسبب)!-(

السرية.اوالرمزيةأو

العدوانأشكالكأحدالتجاهل)*(

علىوالتواطؤ،العلممجالفيوالقهر

النصمعالتعاملبعدمالمؤلف

أبناءبينوخصوصًاإليهالإشارةأو

.عصره





ممشرالثانل!الفط

النصِّيالظنيفحولعامةملاحظات

العلميالإتص!الوسوسيولوجيَّة

الإسلامية(-العربيةالحضارة)في

والتمركز.المحوريةأولًا:

.للنصوصالمتكاملالاستخدامثانيًا:

والملاءمة.الاستجابةثالثًا:

النصِّي.التأليففيوالابداعالتكرارحدودرابعًا:

التأليف.تقاليد:خامسًا

الصنعة.وأصولالنصِّيالتأليفتكاملسادسًا:

.والنصوصللعلمالتراكميةالخصائصسابعًا:

وتطويرها.النصوصخدمةثامنًا:

النصِّي.التأليفعلاقاتمصفوفاتتاسعًا:

النصِّي.للتأليفالاتصاقيالنموفيعاشرًا:
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!شوالثانل!الفصلى

النصِّيالظليفحولعامةملاحظات

العلميالالَصالوسوسيولوجية

الإسلامية(-العربيهَالحضارةأفي

النصِّيالتأليفأن،الثانيالبابفيالتفصيليةالدراسةمنيتضح

تعدوهي،متعددةتكوينيةوببليوجرافيةومعلوماتيةاتصاليةظواهريتضمن

ووظائفه،العربيالتأليفمنكبيرقطاعلفهموالمداخلالركائزأهممن

وآلياته.

شامل،بمنظورالسابقةالتفاصيلكليرىأنهناالمؤلفويحاول

سبيلفيالتفاصيلمنكثيرًاتختزلالتيالملاحظاتبعضيبدبىوأن

.الإمكانبقدرعامةنتائجإلىالوصول

بعضتكشَّفتالظاهرةهذهتفاصيلمنالاقترابازدادوكلما

طاهرةأنمناتضحمامثلًاذلكومن،العربيالتأليفحولالاوهام

ويتوقع.معتقدًاكانمماأقدمهماالنصوصونظمترجيزوظاهرةالمتون

العربيةالمعرفةلسوسيولوجيةوالتأصيلالبحثازدهركلماأنهالباحث

الحديثة،المناهجضوءعلى،العربيةالببليوجرافيةوالظواهر،والاسلامية

النظرةمنتتخلَّص،العربيالتأليفمجالىفيجديدةأبعادتتضحفسوف

عليه.المتجنيَّةأو،للقديمالمتحمِّسةنزعتهافيسواء،التعميمية

النصي،التأليفحول!التاليةالعامةالملاحظاتتُطرحأنويمكن

قبل:منمنفصلًاوردمابعضوربطجوانبهبعضتفهموراءسعيًا
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والتصركزالمحوريةأولاً:

نصٍّعلىمؤلفاتتمحورهي،النصِّيالتأليففيخاصيةأهمإن

كان!ان،الاصلى"للنص!"مداراتفيتدورأمرهاأولفيوهي،أصلي

مستوياتفي،جديدةمؤلفاتحولهتدورمركزًايصبحأنيلبثلابعضها

التفارع.منمتعددة

شيئًاأصلينصحولوالتمركزالنصِّيالتأليفظاهرةوليست

وتصنيفها،وتعريفهاوصفهاالجديدولكن،يكتشفهمنإلىيحتاججديدًا

بعضالمؤلفيطرحيليماوفيلها،تفسيراتطرحمحاولةهوثم

أصلية:محوريةنصوصحول،هذهالتمركرظاهرةلتفسيريصلحما

التاصيل:إلىالنزعة-1

"،جهلهالطبيبيسعلا"ما:كتابخليفةحاجييصفعندما

المقدار،جليلكتاب"وهو:يقولهـ(،711منه)فرغالكبيرلابن

البيطارلابن،الادويةمفرداتجامع)وهو(:أصلهبجلالمةوجلالته

)1((".عليهزادبماوخصوصًاهـ(،646)-

حالةفيمنها،يستقيالتيالباحثمصادريقدرالعلميزالولا

المؤلفكانإذاأهميةأكثريصبحالأمرولعل،الاستشهاديالتأليف

السابقالتقييمفيويبدو،وخطورتهأهميتهلهأصلينصإلىيستند

هما:،أساسيانعنصران

(.الاصليالنصأهمية:)أيالاصلجلالة-

الجديد.النصويضيفهايحتويهاالتيالجديدةوالإضافةالزيادةقيمة-

يذكرها،لمأدويةأساميوزآدالبيطار،ابنمفرداتباختصارالكبيرابنقام)1(

)كشف،جهةمنمفردوككتاب،جههمنوكالشرح،جهةمنكالمختصرفهو

1772(.2/،21575/الظنون

542



فقد،الميدانهذافيفريدًاالسابقخليفةحاجيوصفيبدوولا

حيث،مؤلفاتهمنواحدعننفسهابالطريقةهـ(209)-السخاويتحدَّث

"تماريخمنأصَّلْتُهُ،المعجمحروفعلىحافلًاكتابًا"وجمعت:يقول

تجدَّدواأوأغفلهمخلقًاعليهوزدتهـ(،748)-للذهبي"الاسلام

)1(
....بعده

عندماجوهريةتبدو،مرموقبأَصْلٍبوَصْلِهِالنصتأصيلففكرة

بعضفيتنطويوهي،النصّيالتأليفظاهرةأسرارإلىالنفاذنحاول

نسبشهادةتقديمعلىالمؤلفحرصعلىوالتوثيقيةالتأصيليةجوانبها

سواء،السابقةالنصوصمنراسخأصلإلىواستنادهسندهقوةتثبت

الذيولفييحدثكانكما،بهالمتصلةبالتسميةأو،عليةالنصِّيبالاستناد

لاتصالبنصوصهبالاستشهادوإما.(،..كذاصلة،...كذاعلى)الذيل

اللغوية.المعاجمبعضفيحدثكماعليهبالبناءأو،بمؤلفهالسند

:الأمهاتوالكتب،والتمامالاحاطةكتبسيطرة-2

تتمتعوكانت،بالغةبأهميةعلمكلتاريخفيتتمتعكتبهناك

علىسابقةقديمةعصورإلىينتميبعضهاوكان،عديدةلقرونبذلك

وغيرها.والهنداليونانكتبمتلذاتهاالإسلاميةالحضارة

الأندلسيصاعدحديثعندتوقفناإذا،الفكرةتلكلناوتتضح

كانمااجتمع،بطليموس"وعند:بقوله،المؤلقاتبعضعنهـ(462)-

أحدًاأعرفوما...الفلكأسرارومعرفةالنجومحركاتعلممنمتفرقًا

تعاطىولابالمَجِسْطِيالمعروفكتابهمثللتأليفتعرَّضبعده

حاتمبنكالفضل،والتبيينبالشرحبعضهمتناولهبلمعارضَته)2(،

231.ص...التاريخذملمنبالتوبيخالإعلان،آلسخاوي)1(

ومثاله.نموذجهعلىالتألمِفهي:المعارضة)2(
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وانما،البتانيجابربنكمحمدوالتقريببالاختصاروبعضهم،النيريزي

علىأجزائِهجميعوإحكام،ترتيبهعلىكتابِهفَهْمُ...عندهالعلماءغاية

وحديثها،قديمهاالعلوممنعلمفيأُلِّفكتابًاأعرفولا،تدريجه

0)1(.0.ذلكبأجزاءوأحاط،ذلكجميععلىفاشتمل

،المستوىهذامنكتبثلاثةهـ(462)-الائدلسيصاعدويذكر

وهي:

،النجوموحركاتالفلكهيئةعلمفي"المِجِسْطِي"كتاب-1

م()2(1ه0)-حلبطليموس

المنطق.علمفي.م(ق322)-طاليسأرسطوكتاب-2

العربي.النحوعلمفيهـ(018)-البصريسيبويهكتاب-3

منهاواحدِكلعنيَشِذلا،التلاثةالكتبهذه"فإن:ويقول

مَزيَّةُوحدهوللّه،لهخَطْبَلاماإلَّافروعةمنولاعِلْمِةأصولمن

")3(.التماموفضيلةالإحاطة

الذيالمسيطر،الكتابفكرةإلىالاندلسيصاعدحديثوينبهنا

بالمامهأو،منهجمنيختطبماسواء،مجالهفيشامخةقمةفييقف

الجذبقوةلهيحققمما،المدروسةالظاهرةوأبعاد،الموضوعبتفاصيل

.مدارهفيوتسعى،حولهتدور،ثاليةلمؤلفاتبالنسبة

كثيرفهناك،مؤلفاتمنصاعدذكرهماعلىالامريقتصرولا

)1(

)2(

)3(

،بيروت،علوانبوحياة:تحقيق،آلاممطبقاتهـ(،462)-الائدلسيصاعد

19.-88ص،م8591،الطليعةدار

ثممولدًا،بالفاء(الفلوزيأو)الباوزيالدمياطيالمصريه،!(صطالا+1وهو

فيعاش،والجغرافياوآلرياضياتالفلكفيالعالم،آلإسكندراني

عصرفيالميلاديآلثانيالقرنمنآلاولالنصففيبمصرآلإسكندرية

اليونانية.باللغةيؤلفوكان،م015حواليوتوفيالرومان

.9اص،آلسابقالمرجع
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"الجاسعإلىيشارأنويكفي،القولذلكعليهاينطبقالكتبمن

مؤلفًا49حصرأمكنالتيالتابعةومؤلفاتههـ(2ه6)-للبخاري،"الصحيح

عملتالتيالمؤلفاتبلغت"التيهـ(،672)-"ممالكابنو"ألفيةمنها،

")1(.دراسة72الظنونكشفوذكرهاعليها

تابعة،نصوصحولهادارتالتيالقويةالجاذبةالنصوصأنويبدو

قبلهامااستوعبت،البأسشديدةهاضمةأعمالالاصلفيهي

قطاعًاإليهاتضمبذلكوهيواقتباسًا،تلخيصًامجالها،فيمؤلفاتمن

قطاععلىمسيطرةقوةتكتسبثم،الماضيفيالفكريالإنتاجمنمكتفًا

التاليةالاعمال!وتحاول،النجوميةلهاتظل،المستقبلمنعريض

أعمالًاكانتولوحتى،إلخ...الإشارةأوبالاسمإليهاالانتساب

فيتحملكانتالتيالذيولمثلتاليًا،زمنيًّاقطاعًاتتناولمستقلة

نأيمكنالذيلأنرغم،أهميتهلهسابقبأصلالارتباطعلاقةتسميتها

مكانًاتكسبة،أصلمعوالتواصلالارتباطميزةكانتوإنمستقلًّا،يصدر

العلماء)2(.عُرْفِفيومكانةًالنصوصمسارفي

وهو،""الأمهاتالكتبوصفيبرز-أيضًا-المجالهذاوفي

واللغة،كالدينالإسلاميالتراثفيالحيويةبالعلومارتباطًاأكثريبدو

والحواشيالشروحتأليفواستمرأصولًا،"الكتبهذهاعتبرتفقد

عليها")3(.والتعليقات

فيتوضيحهسبقالذيالفوفي""النصمصطلحأهميةهناوتبدو

مجالفيوتأثيرهسيطرتهومدى،النصشرحمجالفيالكتابهذا

النصِّي.التأليف

2/76.،آلظنونكشفمنالتربيةفيبحوثعطيةمحمدإسحاقسليمان)1(

268.ص،الذيولظاهرةتقييم:انظر)2(

166.ص...الفقهيتراثنا.الحلوجيالستارعبد)3(
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بالغة،درجةإلىالنصوصببعضأحيانًايصلالإعجابكانولقد

ذهبفقدههـ(،0ه)-للغزالي،"الدينعلوم"إحياءكتابمعحدثمثلما

عمالاغنى"الإحياء"وبقيالإسلامكتبذهبتلوأنهإلىالبعض

.)1(
.دهب"

يُشرحظل"الدينعلوم"[حياءأن،المهمةالملاحظاتومن

هارونالسلامعبدنشرهلهاختصارواَخرهذا،عصرناحتىويُلخَّص

")2(.الدينعلومإحياء"تهذيبباسم

من،الثقافيةالخصائصالامالكتابظاهرةفينلاحظأنويمكن

أهمها:

الإسلامية.الحضارةفيالمتصلالثقافيالزمان-أ

أساسًا.الدينيةالثقافةاتصال!فيالنصأهمية-ب

كالادبالاخرىالمعرفيةالانماطعلىالدينيالنمطتأثير-ج

والإجازةوالتلمذةوالتعليمالعلميالاتصالأنظمةوفي،وغيرهاواللغة

الاساتذةمنأجيالإليهاتنتميالتيالفكريةالمدرسةووجود،والرواية

النصِّيوالتأليفعمومًا،التأليفعلىانعكسمما،وغيرهاوالطلاب

خصوصًا.

وبين،النصِّيالتأليففي"أصل"علىالاعتمادبينالشبهأوجه-د

والتوليديةالاشتقاقيةفالصلات،اللغةفي"أصل"منالاشتقاق

التفكيرقينظامًااللغةتخلقأنيبعدولاكليهما،فيمتشابهةوالتركيبية

بينهاومن،للإنسانمتعددةوسلوكيةإدراكيةونِسَبأدبياتعلىينعكس

التأليف.

1/23.،آلظنونكشف)1(

،والعلومللثقافةالعربيآلمركز،بيروت،آلعربيالترآث،هارونالسلامعبد)2(

95.ص،د.ت
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عصرالمخطوطعصرفليس،المعرفةنموفيالبطيئةالحركةهـ-

متئد،وتراكمنموعصرهوبل،والمعرفةالعلمفيمفاجئةانقلابات

مجال!سوى،مابدرجةسريعًاإيقاعًايفرضمجالهناكيبدوولا

دوراتتفرضهاحتميةبتراكماتيرتبطفكلاهما،والتاريخالتراجم

المطروحةوالمعالجاتالتقسيماتداخلمعالجتهاتتمكانتوإن،الحياة

المؤلفاتتسلسلمنالعربالمؤلفونإليهتوصلوما،التأليففي

وتراكمها.النصوصحوتكامل

سرعةالاكثرعصرنافيأليسهو:بالطرحالجديرالسؤالولكن

استدراكًا:عليهيؤلفأنيستحقماالحديثةالعربيةالمؤلفاتمنوتغيرًا

وأوجههاالمعرفةحلقاتتكتملحتى،إلخ...وتذييلًاوتلخيصًاونقدًا

سمةأوميزةولي!سوخللًا،نقصًاالتأليفهذامثلغيابويبدو؟المتعددة

سرعةمنبدامهماتزوللاالنصوصحمنمعينةأنواعأهميةفإن؛عصرية

)1(.المعرفةمنمعينةمجالاتفيوالتطورالتغير

الاسلامي:العربيالمعرفيالنظامطبيعة-3

التاليف("علاقاتمخططأو"ببليوجرامبينقويةالعلاقةتبدو

في"للمعرفة"سوسيوجرامتصورإلىسعينافإذا،"المعرفةو"سوسيوجرام

المعرفيةوالنظمالعلومعلاقاتمنيتكوَّنالإسلاميةالعربيةالحضارة

العصورفيالاجتماعيةبالمؤسساتذلككلوعلاقة،الفكريةوالحياة

وثقافيةعلميةحياةلهاليستعصرنافيبالعربيةآلمتكلمةالامةأنالواقع)1(

ليستأنهاكماوآلمعاصر،القديماستيعابعلىمقبلةليستفهي،سوية

الراهنةلحظتهافيالامةهذهفإن:آخروبتعبيرالمتطور،الجديدبإبداعمنشغلة

تصنعولاحاضرهاتعيولاتراثهاتمتلكلافهي،الحضاريةذاكرتهاتفقد

مستقبلها.
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هذهتصورهالذي("التأليف"ببليوجرامبأنالقولفيمكن،المختلفة

إلىالتعرفإلىتوصلأنيمكنالتيالادلةأحدهو،الدراسة

النظامفيالمحور"الأستاذ"بوجوديتسمالذي،"المعرفة"سوسيوجرام

حولهمنيستقطبالذي،التأليفيالنظامفيالأمالكتابويقابله،التعليمي

نظامفيأستاذهمحولالطلابيتحلَّقكماعليةالمتفارعةالنصوص

العلمي.والتأصيلوالتواصلالانتماءمن

بأهميةمرتبطًا،أخرىنصوصمعالاصليالنصتواصلويبدو

نجدهماذلكعلىالشواهدمنولعل،لتلاميذهبالنسبة"المؤلف"الأستادْ

يستحقمايلقلمأنهيُرَجَّحُالذي،للنديم"الفهرست"لكتاببالنسبة

الاستدراكأوبالتذييلسواء،النصِّيالتأليفمجالفياهتماممن

وفد،بالتدريسيعمللملانه؛للنديمتلاميذوجودلعدمنظرًا،غيرهأو

إنه:تقولفقرة4"!ع!لابمكتبةالفهرستمخطوطةعنوانصفحةعلىوجد

علمهيتابعونتلاميذلهيكنلمأنه:يعنيمماأحد،عنهيَرْوِلم

)1(.ونصوصه

"سوسيوجرام"-أيضًا-النصِّيالتأليف"ببليوجرام"ويعكس

والمنافسةوالصراعالعداوةاتجاهاتتتضمنالتي،الاجتماعيةالعلاقات

فيمتمثلًانجدهمما،ذلكغيرأوالمذهبيأوالشخصيالمستوىعلى

النص.ردودمنكثير

إلى،غيابهاأووجودهافيسواء،النصِّيالتأليفظاهرةوتنبهنا

الاجتماعيةالمكانةأو،للنصالاجتماعيالتاريخهي،مهمةمسألة

نابعةالنصأهميةتبدوحيث،وعلاقاتهالتعليميالنظاممنالمكتسبة

المؤلفاتفيأحيانًانجدهمايفسرذلكولعل،وأهميتهمؤلفهمكانةمن

،س!!40*!س!().4أث!1((403))ولهأ،ءولولاس!ث!+(3احطا31مه1!-4ء*.يأ.ك!.091051،(1)

كهـ34ا،أكلر!ر.)3
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المقتبسالكتابعنوانإلىوليسالمؤلفاسمإلىالإشارةمن،العربية

حجمتعاظمكلماأنه،التأليفمنالمتتاليةالقروننتائجمنويبدو

والعقليالروحيالارتباطويتجلَّى،جذبهوقوةسطوتهازدادتالماضي

نظامإلىانتماء،القديمةبالنصوصالاشتغالظاهرةفي،بالماضي

دراسةإلىيحتاجيزاللا،مركَّبوببليوجرافيومعلوماتيوقيميعقائدي

.متعددةزوايامن،عناصرهلكل

قرونفي،المؤلفينجعلقدالماضيإنتاجتعاظمأنيبدوكما

ويؤلفونالسابقينمؤلفاتعلىيعكفون،العربيالتأليفمنمتأخرة

المعالجةحيزضاقالفكريالإنتاجزادفكلما؛طبيعيأمروذلك،عليها

القرنمنذالمتراكمةالكثيرةوالمؤلفاتالاعمالتلكولعل)نسبيًّا(،

ضيَّقتقد،يليهوماالهجريالسابعالقرنوحتىالهجريالاول

التهمتقدالسابقينمؤلفاتأنفطالما،المؤلفينأمامالحركةهامشمن

الطبيعيمنأصبحفقد،الميادينمعظمفيوالمسائلالظواهرمنكثيرًا

نشطةحركةفيذاتهاالمؤلفاتهذهالتهامعلىالإقباليزدادأن

كانتوإن.إلخوانتقاء...وتخريجًاوتلخيصًاشرحًاالنصِّيالتأليفمن

فيكلٌّ،المتخصصينلتقييمخاضعةالنصّيالتأليفذلكيحتويهماقيمة

مجاله.

تبدووسيطرتهابفوقيتهاوالإحساسالنصوصسيطرةفكرةأنورغم

روحنشهدفإننا،المتأخرةالهجريةالقرونفيوخاصةنسبيًّا،معقولة

هـ()-808خلدونابنويبلورالقدماء،أمامبالعجزالاحساسضدالمقاومة

فيمنحصرًاليس"إنَّالفضل:قولهفيالمقاومةهذهشعار

.")1(المتقدمين

532.ص،المقدمة،خلدونآبن)1(
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كتبإلىوغيرهاوالإضافاتوالتعليقاتالشروحظاهرةوتُتخذ

العميقةوالغيبوبةالسباتحالةعلىالمفكرينبعضرأيفيدليلًاماضية

بهايصفالتي،تسممأوأذىأومرضعنينشأبماالشبيهة!ولهح

الهجريالسابعالقرنفيالعربيالتأليفحالةمؤنسحسينالدكتور

فيأجادواحئ،وحدهيهتمونَّبالماضيالشيوخجعلتوالتي،يليهوما

خدمتة)1(.

النظامإلىالافكارإنتاجنمطاللطيفعبدكمالينسبكما

محتكركنظامالقياسونظام(الإسلامي)الإيستيميالإسلاميالمعرفي

التكراريةالمعرفيةاللحظةحول،الجابريعابدرأيإلىويشير.للسيادة

،النظاموالكتاب،النموذفيالكتابتأسسحيث،العربيالعقلفي

باستعادةآلمغلقةزمانيتهاداخلاكتفتلحظة،والاسباهالنسخوتتابعت

حاضرناعلى-أيضا-يصدقماوهو،القديمةوالاَليماتالاوليطت

)2(.التدوينعصرفيتأسستالتيللانظمةتكرارأوامتدادإنهحيثمن

ظواهرعلىالمؤرخيناعتمادإبرازهوالكتابهذافيوالمهم

للنظامعلميةلدراسةكمدخل،خاصةالنصِّيوالتأليفالعربيالتأليف

هذااختصاصمنوليس،مهمةظاهرةوهي،الإسلاميالمعرفي

والتاريخية،الفلسفيةمجالاتهافيالاراءهذهومناقشةتقييمالكتاب

:أي؛التكوينيالببليوجرافيالجانبعلىالاقتصارهوالمهمولكن

فينشهدهماأنالمؤلفيرىحيث،الموضوعمنالتأليفيالجانب

()القاهرةأكتوبرمجلة،الحجريالعصريدخلالعربيالفكر،مؤنسحسين)1(

.34ص،(م8491حزيران/يونية)993،17ع

أعمالفيالتكاملحول:التراثقرآءةفيالنقدمشروع،اللطيفعبدكمال)2(

العقلتكوين:كتابحول)ندوة،أركونومحمدالجابريعابدمحمد

م(،8591آذار/مارس،الرباط،المغربكتابآتحادنظمها(،آلعربي

31.-03صم(،8691نيسان/إبريل86،ع8،)ص،آلعربيآلمستقبل
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جوانبهمنكثيرفييمثل-الكتابهذاحدودفي-النصِّيالتأليف

حالاتهامختلففيالمعلوماتمعالتعاملمنومتطورًامتكاملًانظامًا

العصور،هذهوتقييماكتشافإعادةإلىيقودناذلكولعلووظائفها،

الإعجابفيالمبالغةمنويتخلص،أدواتهيطورمنهجيإطارفي

العصور)1(.لهذهالازدراءأو

نادرًاالإسلاميالكتابمؤلفأنسم!"،سم4ص!333"بيدرسنويرى

....الاخرينعنبالروايةيهتمفهو،كشخصنفسهعنيعبركانما

،مقطوعغيرشفهيًّاتراثًايمثلالإسلاميالكتابأنإلىذلكمنويصل

)2(.العلمأهلبينبالعلاقاتويصطبغ

النزعةتحكمهالذيالنصّيللتأليفبالنسبةمكررةالصورةتبدووقد

كثيرمعالباحثتعاملولكنبطلأصل")3(،"الوصلإلىنفسها

طرحإلىيدفعه،وغيرهاوالتلخيصاتوالشروحكالذيولالمؤلفاتمن

تالية،دراساتفيالموضوعلمعالجةتصلح،مختلفةبصورةالمسألة

فيالاساسكانفإذا،"المؤلفوخصوصية،النص"عموميةوهي

)1(

)2(

)3(

كتابإلىآلماضيفيالعلماءآستغرآقعلىكمثالمؤنس!حسينيشير

العلماءوآراءآلقضايايعرضوهوهـ(،9)قالمغربيللونشريسي،آلنوازل

يذكرفلانفسهيلغيبلالماضينآراءإلايعرفلاالونشريسيأنويرىفيها،

الاستخدامأنأعتقدولكننيآلسابق(،المرجع،مؤنس)حسين..بهخاصًّارإلا

مجردمنللونشريسيالكتابهذآمثليحولسوفآلمصادرلهذهالأوجهمتعدد

ومشكلاتوعلاقاتالاجتماعيةالحياةلدرآسهَخصبمصدرإلى،فقهيكتاب

زمنفيآلقضاةأمامالفقهيةآلقضايالا!آلعصور،هذهفيوالمجتمعآلإنسان

تاريخيبواقعترتبطهـانسانيةاج!ماعيةقضاياالواقعفيهيمعين

للدراسةجديدمنهجتطويرفإنولذلك؛معينوجغرآفيوثقافيوسوسيولوجي

ومهمة.جديدةآأبعادًآلمؤلفاتهذهيُكسب

ح!،ث!س!33!4ل.ط+س!طهـا؟ء3ح؟ه.كلا..36-229.

.1/902،لعلومآبجدأ.لقنوجيا
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حْصوصيته:لهكانتالمؤلففإن،عاممركزينص!هوالنصّيالتأليف

النصِّي.تأليفهفيتظهرالتينواقصهأوميراتهفي

العمقبالغةفكرةتستوقفناأنالمجالهذافيويمكن

قدَّمتهاالتيالهداياأعظمأنشك"ولا:يقولحيث،"ماكلوهان"د

القدرة:أي؛الترفععلىأوالتجرد،علىقدرتههيللانسانالطباعة

")1(.يلتزمأوينفعلأو...يتفاعلأندونيفعلأنعلى

يتميزالمخطوطعصرأن-ذلكمقابلفي-الواضحومن

والاتصال،بالنصوصوالاشتغالالاندماجفييتمثلماوهو،بالتفاعل

..وعصرهوصاحبهبالنص-زمنيأوجغرافيبُعدعنولو-الوثيق

التيوسيكولوجيتهالاتصالخصائصبعضعلىالضوءيلقيذلكولعل

مؤلفًاتحركالتيالنفسيةالخصائصوتميز،النصّيالتأليفتميز

نفسهيُبرزأنالممكنمنكانبينما،نصعلىنصتأليففيللاستغراق

سابقة.بنصوصارتباطبغيرأكثرأوكتابًايؤلفبأنوقدراته

النص!:استثمار-4

علىمتصلةوقدرة،فائقةبخصوبةتتميزالنصوصبعضكانت

لاستزراعهيكفيماالبذورمنيتضمنبعضهاوكانالإيحاء،أوالعطاء

النصي.التأليفمنمختلفةبصور،تاليةكثيرةمؤلفاتفي

النصِّيالتأليففيوالمنطقيةالمعقوليةمنقدرًاهناكأنويبدو

النصوصبعضعلى،إلخ...تحشيةأوشرحًاأوتهذيبًاأوتلخيصًا

ولكنجديد،أنهيُدَّعىلتأليفداعيلاأنمؤلفوهاوجدحيث،الاصلية

عملهوالسابقالنصِّيفالاستثمارتكراريًّا،كلةيكنلمالنصِّيالتأليف

صاباتخليل:ترجمة؟الاتصالوسائلنفهمكيف،مارشال،ماكلوهان)1(

.291،891ص،م7591،آلعربيةآلنهضةدار،القاهرة،وآخرين
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.الاحوالبعضفيقديمةقِيمإلىجديدةقيمفيهتضافقد

للنصوصالمتكاملىالاستخدامثانيًا:

لحاجاتاستجابةتحدث،التأليفأشكالمنكثيرًاأناعتبرناإذا

على،النصِّيالتأليفدوافعبعضنفهمأنالممكنفمن،معينةقرائية

والبحث.القراءةفيوالمتعلمينالعلماءبعضعاداتضوء

نأوالمسلمينالعربالعلماءعاداتمنكانأنهالواضعفمن

النصوصوخاصة،المتكاملةالمترابطةالنصوصمنمجموعةيستخدموا

وأشارالظاهرةهذهكراتشكوفسكيأدركوقد،أساسينصحولالمتجمِّعة

الاخرين-يلزمونلاولكن-أنفسهميلزمونالذيناللغةعلماءلدىإليها

ثانيةطبيعةذلكويسمَّى،لهالتابعةالمؤلفاتجانبالنمإلىباستخدام

أيضًا--وهكذا...":فيقول،يلزملامالزوممنونوعًاالعلماء،لهؤلاء

زائدةتبدوالتيعاداتهمعنيقلعواأنعليهمالصعبمن،اللغةعلماء

"النصجوارإلىتقفعندماإلابالرضايشعرونلاوهم،العاديللقارئ

توجدعندماوأيضًا،الشروحعلىوتعليقاتالشروحملحقات،"الأساسي

هذاوكل.المفرداتومعاجموالفهارسالملاحظات"الملاحق"هذهفي

اللازمة""غيرالملحقاتهذهمثللزوموإن...للكتاب"يلزملا"ما

تغييرها)1(.يمكنلا،ثانيةطبيعةلهمأصبح

الفكرةإلى،ضيفشوقيالدكتورالعلّامةهومعاصرعالمويتطرق

بالمعهدالتعليمفيالشخصيةتجربتهعنالقيّمحديثهخلالنفسها

صورةفي،وتوابعهللنصالمتكاملالاستخدامطريقعنالارهري

الذكرياتمنصفحات:آلعربيةآلمخطوطاتمع،إغناطيوس،كراتشكوفسكي)1(

آلعربية،آلنهضةدآر،آلقاهرة،مرسيمنيرمحمدتعريبوالبشر،الكتبعن

223.ص،م9691
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؛"...والتقاريروالحواشيوالشروح"المتون

،الشرحفيوتُناقَشوتُشرَحُاختصار،أشد

الحاشيةفيواسعةمناقشةوتناقشبدورها

التقريممؤلفيناقشهاالحاشيةفيالفكرةأيضًا

يتاحكانبماضيفشوقيويشيد

شارحاعتراضمنالاستفادةمنللدارس

مؤلفعلى(الحاشيةمؤلف:)أبدالشرح

المُحشِّيأوالشارحاعتراضومن،الشرح

الاصلي،المتنصاحبأوالماتنعلى

بعضكتبهماقراءةمنالطالبواستزادة

نقدووجوه،ملاحظاتمنعليهالمؤلفين

مطبوعةتقاريرتتضمَّنهاكانتومراجعات

خطأعلىللتنبيهالحواشيهوامشعلى

.هناكأوهناتصحيحأو

مختصرةالمتنفيفالفكرة."؛

تشرحالشرحفيوالفكرة،خ

بل،فحسبذلكوليس،شية

")1(
.نفرير"

فيالجدليةالصورةهذهأنويرى

فيوخاصة،والفنونالعلوممختلف

النحووفيالاصولوعلمالفقه

فيالاهميةبالغدورلهاكان،والبلاغة

سديدًا،منطقيًّابناءًوبنائهاالعقولصقل

والحواشيوالشروحالمتونتحوُّلهـالى

أنبهلعقولكبيرةمختبراتإلىوالتقارير

العلومفروعمنفرعكلفيالعلماء

)2(.واللغويةالدينية

66.صى،م8191،آلمعارفدار،آلقاهرة،معي،ضيفشوقي)1(

السابق.آلمرجع)2(
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للنصملالمتكاالاستخدامفه

(النصوص)احتمالاتاو

)!مختصر(المتن

فىويُناقشيُشِرح

لشرحا

فىويُناقشيُشِرح

لحاشيةا

فىولناقشلشْرح

التفر!لر
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النصِّي،التأليفيالمنهجلهذاتسميةإلىضيفشوقيويصل

نأيمكنما:أي؛"النصوص"احتمالاتعليهويطلق،التكامليالقراني

نأويقترح،بهويُفسريُؤَوّلأنيمكنوماومفهومهالنصمنطوقيؤدِّيه

فيهتدرس"،النصوصاحتمالات"علمإنشاءفيالمنهجهذامنيستفاد

بل،والقانونيةوالفلسفيةالادبيةالنصوصلفهمالمختلفةالوجوه

)1(.والسياسةالاقتصادفيالنصوصواحتمالات

النادرةالاتصاليةالعمليةهذهلدراسةواسعًامجالًاهناكأنويتضح

تمتد،التعليمفيمتطورةمستقبليةمناهجتفرزولعلها،مقننةعلميةدراسة

تلكوتتمثلللتطوير،قابلةأدواتهاكانتوإن،الماضيفيجذورها

النصي،التأليفوعلاقاتأشكالمنعرضهسبقماكلفيالادوات

المترابطة"المنظومةأو،"النصوص"ببطاريةتسميتهيمكنماأو

".المؤلفاتمن

مجموعاتفنشرت،الطاهرةهذهأهميةالطباعةعصرأدركوقد

ذلك:أمثلةومنواحد،مطبوعفيالمترابطةالنصوصمنكاملة

وجوهفيالأقاويلوعيونالتنزيلغواسزخصائصعن"الكشاف

نُشرفقد-.هـ()2(538)-للزمخشري،الكريمالقرآنتفسيروهو،التأويل"

هي:،كتبأربعةوبذيلهم()5391عام

.هـ(683)-للاسكندري،"لانتصاف"ا-1

"،الكشافأحاديثتحرير(]أوتخريجفيالشاف"الكاف-2

هـ(.852)-للعسقلاني

للمرزوقي."،الكشافتفسيرعلى"حاشية-3

للمرزوقي."،الكشافشواهدعلىالإنصاف"مشاهد-4

68.-67ص،آلسابقآلمرجع)1(

4.مج،م5391،الاستقامةمطبعة،آلقاهرة2،ط)2(
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اعتزالعلىويرديناقشماعلىتحتويالمجموعةوهذه

،يشرحوما،والإنصافالهجومبينويحاكميوازنوما،الزمخشري

إلخ)1(...يلخصوما

والملاءمةالإستجابةثالثًا:

التطثيربينالتبادليةبالعلاقاتجيداتصالينظامأييتسم

نظامًايمثلالاحيانبعضفيالنصّيالتأليفويكاد،الملائمةوالاستجابة

والمؤسسة،والمجتمع،العلملاحتياجاتالحساسيةمرهفاتصاليًّا

احتياجاتإدراكخلالومن،المختلفةالتاريخيةوالظروف،التعليمية

وعلاقاتأشكالخلالمنمتعددةحلولًاالنظامهذاوفَّر،معينةوظواهر

النصّي.التأليف

الملاحظاتعرضيمكن،والملاءمةالاستجابةمنظورخلالومن

التالية:

والمنفعة:والوظيفةالشكل

بوظائفمرتبطًا،النصِّيالتأليفوعلاقاتأشكالمنكتيريبدو

بتيسيرأو،التعلمعمليةفيالتحصيلبتسهيليتعلقمافيوخاصة،معينة

وفي،جوهرهفيالنصِّيفالتأليف،أخرىقرائيةعملياتفي،الاسترجاع

جانبمن،محددةحاجاتخدمةعلىمُنصبوعلاقاتهأشكالهمعظم

ثقافيإطار)فيمتوقَّعينأومحدد(،تعليميإطار)فيمعروفينمستفيدين

(.المعالمواضحومعرفي

بحركةترتبطوالمختصراتوالحواشيآلشروحكثرةأنويلاحظ

21475/الظنون)كشف:فيآلزمخشريكشافعلىآلمؤلفاتمجموعةانظر)1(

-.)1484
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ومحاولاتهم،الشيوخجانبمنالتدريسيةوالجهودالدراسةمنمستمرة

إطارفيولكن،الخاصةبطريقتهكل،طلابهمأفهامإلىالعلملتقريب

فيسائدةالتقاليدهذهاستمرتوقد،والتأليفالتدزيسفيسائدةتقاليد

علىوالشروحالحواشيلتأليفحركةالهندفينجدحتى،بعيدةأقاليم

القرنمنالاولالنصفحتىوالإقراء،الدروسفيالمستخدمةالكتب

واحتياجاتة.نفسهالتعليميالمنهجلوجودعشر)1(،التاسع

بل،القديمةبصورتهاالحالةهذهفيالقديمةالنصوصتبقىولا

بعواملتتأثرولكن،جديدةأبعادًاتشمللكيدائرتهاوتتسعتتجدد

.متعددةوتاريخيةوبيئيةاجتماعية

إلىالنصيسعىالذيبالمحتوىمرتبطًا-أيضًا-الشكليبدوكما

والشرحفالتلخيص،فيهيؤثرمابقدربالمحتوىيتأثروهو،توصيله

عنتنفصلأنيمكنلا،وغيرهاوالتدريجوالبناءوالتذييلوالاستدراك

.المحتوىفيوالتأثيرالتأثر

الحديثعلوممجالفينجدهما،العلاقاتهذهأوضحمنولعل

العلمهذاطبيعةوبين،وعلاقاتهالتأليفأشكالبينجوهريارتباطمن

وشروطه.واحتياجاته

علمخدمتالتيالنصيالتأليفأنواعذلكعلىالامثلةأبرزومن

)أووالتجريداتوالمستخرجاتوالمستفاداتكالاطرافالحديث

والثنائياتوالوحدانيات،معينةموضوعاتفيوالتجنيسات(الانتقاءات

بعضهـادماج،الحديثيةوالمئاتالاربعينياتحتى...والثلاثيات

المُحَدِّثينتراجمفيوالتذييلاتوالتكمِلاتالترتيبوإعادةالنصوص

،ومطولووسيطوجيزبينوالتدريجاتوالتهذيباتوالتلخيصاتوالزوائد

آلهنديالشماليالإقليمفيالعربيةباللغةالتأليفحركةأحمد،جميل:انظر)1(

17.صعشر،والتاسععشرالثامنالقرنينفي
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إلخ)1(....والمنظوماتوالمستدرَكاتوالتنكيتاتوالحواشي.والشروح

النصوصإصلاحفيوحدهالاستدزاكدورإلىنشيرأنويكفي

هذاقامفقدوتصحيحها،وضبطهاالبعيدةالقرونهذهمنوصلتناالتي

والخطأوالتحريفالزمنغوائلمنالنصوصبحمايةالتأليفمنالنوع

القرآنعداماوفي،الزمنمنفترةالعربيةالكتابةفيالنقطوانعدام

كانتالنصوصبقيةفإنالمبكر،التدوينثمالحفظحفظهالذيالكريم

التأليفمنالانواعهذهوجودلولاكثيرةوصعوباتبأخطارمهددة

خدمها.الذيالنصِّي

النصبينوسيطًاالاحيانبعضفيالنصِّيالتأليفيبدوكما

)عنديُطرِّفأويُكشِّفأويلخِّصأويَشرحُعندما،والقارئالاصلي

إلخ....ويَستَدرِكويَرُديَنقُدعندماورقيبًا(،الاطرافتأليف

واستجاب،حاجاتهعلمكلفرضالحديثعلمفيحدثومتلما

خدمةفيأنواعمنظهرممامستفيدًا،الحاجاتلهذهالنصِّيالتأليف

كلتلائمأخرىلاشكالومبتكرًاومضيفًا،الحديثوأهمهاالدينيةالعلوم

علىالبناءأشكالعرفتالتي،العربيةاللغةفينجدمتلما،حدةعلىعلم

وغيرها.والتعليقاتوالحواشيوالشروحوالتلخيصاتوالإدماجالنصوص

يحتاج،واسعومجالهائلككياناللغةطبيعةالمؤلفونأدركوقد

البابفيتوضيحهاسبقكما،النصوصوتراكموتواصلتكاملإلى

الصحيحمنيكنولم،الحلولهذهتوجدأنالضروريمنوكان،السابق

بواحدنصيةعلاقةبغيراللغةفيمتطورمعجميؤلَّفأنالممكنولا

،الإدماجأو،الاستدراكأو،بالتذييلسواء،السابقةالمعاجممنأكثرأو

نَمذَجتها.أو،عليهاالبناءأو

قدمحيث،والتراجمالتاريخمجالفيواضحةالاستجابةونجد

214.-26ص،المستطرفةآلرسالة،الكتاني:انظر)1(
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طريقعنالنصوصتواصلفيومبدعًامتقنًادورًاوأدىالنصِّيالتأليف

تراجممثلوالنمذجات،إلخ..(.والصلاتالتكملات)أوالتذييت

العربيةالقرونجعلمما،الحلقاتمنسلسلةتشكلالتيالقرون

والدمار.والتفككالتلفعواملكلرغممتصلةالإسلامية

هذهفيوعلاقاتةالنصيالتأليفوعلاقاتأشكالعولجتوقد

بينالربطمنمزيدًاولكن،معينبعلمتتقيدلاشاملةمعالجةالدراسة

فيمهمةحقائقيبرزسوف،محددةوموضوعاتالنصِّيالتأليفأشكال

أهمولعل،المتعددةالعلوموخصائصالنصِّيالتأليفبينالعلاقةمجال

المنهجهذايفرزهأنيمكنماأظهرتالتيالببليوجرافيةالدراسات

المستطرفة"الرسالةبعنوانهـ(،1345)-الكتانيدراسة،مهمةنتائجمن

التغطيةهوهدفهاكانوإن")1(.المشرفةالسُّنَّةكتبمشهورلبيان

نأإلا،والسُّنَّةالحديثمجالفيالفكربدللإنتاجالشاملةالببليوجرافية

فيوعلاقاتهاووظائفهاالكتببأنواعرائعةوإحاطةًعلمًاثناياهابين

هذافيمنهاكثيريتضحقيمةإفادةالدراسةهذهأفادتنيوقد،السُّنَّةمجال

.الكتاب

أحيانًا--يأتيوالمطولاتالمختصراتبعضتأليفوكان

الاصدقاءأوالطلابمنتكونقد،معينةفئةمنلطلباستجابة

مباشرةهناالاستجابةوتبدو،بالمؤلفالمحيطالعلميالمجتمعأو

)2(.ووظيفيةتأليفيةهيمابقدرهـانسانية

مقدماتمع،المستطرفةالرسالة،آلفاسيجعفربنمحمد،آلكتاني:انظر)1(

4،ط،الكتانيالزمزميمحمدبنآلمنتصرلمحمد]كشافات،وفهارس

ص(.)342،م8691،الإسلاميةالبشائردار،بيروت

في:الصغيربالجامعالمتعلقةالمؤلفاتبعضتأليفطروف:كمثالانظر)2(

1/563(.آلظنون)كشف:في،للشيبانيالفروع
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التاليف:لأشكالالوظيفيةالأبعاد

التأليفلاسكالالوظيفيةالائعادتحديدالدراسةمنبمزيديمكن

الوظائفأنواعةمننوعكلمقابلفييوضعحيث،المختلفةالنصِّي

الاخرىالمتعددةالاحتمالاتجانبإلى،يخدمهاالتيالأساسية

التالي:الجدولفيلذلكمتاليساقأنويمكن،للاستخدام

مدى-المثالسبيلعلى-التلخيصمبحثفيقبلمناتضحوقد

وعلميةتعليميةلاحتياجاتاستجابةأداهاالتيوتعددهاالوظائفحيوية

)3(.متعددةوحضاريةوتاريخيةواجتماعيةوثقافية

)1(

)2(

)3(

انظر:

45.-144/،آلمقدمة،الظنونكشف-أ

533.-532ص،آلمقدمة،خلدونآبن-ب

انظر:

38.-1/37،آلمقدمة،الظنونكشف-أ

533.-532ص،آلمقدمة،خلدونآبن-ب

991.ص،اكجصمبحث:انظر
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النصِّيالتأليفشكل

................المنظومات/المختصرات

......................شيلحواا/لشروحا

................................يوللذا

..........................تكاستدرالاا

.........()والكشافاتوالاظرافالمفاتيح

.............................0التهذيب

................................الردود

..............................النمذَجَة

يخدمهاالتيالأساسيةالوظيفة

والتذكر،للمبتديالذاكرةفي)1(للحفظ

إلخ....للقراءةأو،()العالِمللمنتهِي

)2(للفهم

.الموضوعفييستجدلماالتغطيةلمتابعة

والتصحيحالنقصلتكملة

النصمنوالاسترجاعللبحث

وتطويعهالنصعلىللسيطرة

وتبديدالفكريةوالمعاركوالمناقشةللجدل

العلم.فيحتىالوهم

عليه.للتفوقأورائعكتابلمحاكاة



الإمامأوضحهاالتيالدوافعفيوالاستجابةالملاءمةوتتضح

فروعفي"الزياداتلكتابشرحًاتأليفهعندهـ(،586)-العتابيعمرابن

أهلفيرأيت"لما:العتابييقول!حيثهـ(،918)-للشيباني"الحنفية

هممهمولاختصار،العلماقتباسفيوتقصيرًا(ضعفًا:)أيزمانةالزمن

الزياداتشرحأكتبأنذلكحملنيشيء،كلمنالمختصراختاروا

")1(.وأسهلأجمليكونحتى...والنكاتالعباراتموجز

والاخطارالحروبظروفوبينالتلخيصاتبينالعلاقةتأملناوإذا

كشكلخدمقدالنصِّيالتأليفبأنالقولفيمكن،معينةعصورفي

ضياعمواجهةفيوكسلاح،والثقافيةالحضاريةالمقاومةأشكالمن

.الحروبخلالاتلافهاأوالأصليةالنصوص

005لحواليهـ(711)-المصريمنظورابنتلخيصظاهرةوتبدو

حالاتعنوالبحث،ودوافعهالاسبابهادراسةإلىيحتاجأمرًا،كتابٍ

منظور.لابنمماثلة

احتياجاتبين:أيالبُعد؛ثظذيةدائمًاالاستجابةتكنولم

التأليفخدمحينماأيضًا،ثلانيةكانتبل،النصِّيوالتأليفالمستقيدين

أيضًا.المستفيدينلخدمةسابقًا،نصيًّاتأليفًاالنصِّي

والإغراءالتأثيرشديدة،والمتونالمختصراتظاهرةنجدمافكثيرًا

علىوأحيانًاالمختصر،تأليفبمجردأحيانًايحدثذلكوكان،بشرحها

الحواشيلتأليفمحركًاالشروحوكانت،نفسهالمختصرمؤلفيد

الردودكانتكماعليها،التعليقاتلتأليفمحركةوالحواشيعليها،

نجدحتى...وهكذاالرد،علىالردلتأليفمحركًاللنصالمعادية

.الاحيانبعضفيالمحاكمةعلىوالتعليقالردود،بينالمحاكمات

للنصمستوىمنأكثروإخراجالنصوصتدريجظاهرةتبدوكما

(.للشيباني...آلزيادآتمدخل)تحت2/639،الظنونكشف)1(
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شديدةمسألةللوجيز،ووجيزووجيزووسيطمطولبينالواحد،

القراء،احتياجاتمعوالملاءمةالاستجابةظواهرمنكظاهرةالاهمية

أنهىلانهاليسير؛بالقدرسريعًايكتفيالذي"المنتهِي"القارئمنابتداء

معومتابعةً،فحسبالمسائلرؤوستذكرإلىويحتاجالتعلممراحل

التعلممراحلفيوالتحصيلالبحثسيواصلالذي"المبتدِي"القارئ

القادمة.

بكلالنصيالتأليففيالاستجابةأبعادلإظهارالمجاليتسعولا

هذهفييتوافركانمامدىتظهرالبذريةالبدايةهذهولكن،أشكاله

وجمهورهاوبيئتهالعصرهاوملاءمةمرونةمنالتأليفيةالاتصاليةالظاهرة

عصرنا،فيقائمالاحتياجاتهذهمنكثيرًاأنيخفىولاوموضوعاتها،

توجدلاأو،الاحيانبعضفيأخرىأشكالًاتأخذالاستجابةكانتوإن

.أخرىأحيانفي

النصّيالتاليففيوالإبداعالتكرارحدودرابعًا:

طرحماإذا-متصورهوماعكسعلى-عسيرًاالأمريبدو

فيوالاستقلالالتبعيةأو،والإبداعالتكرارحدودهيما:السؤال

ارتباطعنالنظروبصرفجديدًا؟التأليفيعتبرومتىالنصِّي؟التأليف

تهذيبأوكذا،تلخيصأوكذا،شرحمثلسابقبن!الكتابعنوان

؟..كذا.

معقولةإجابةوراءسعيًاالتاليةالملاحظاتتساقأنالمفيدمنلعل

:السؤاللهذا

والفكرة...لاخرىمُكرَّرةكتبًاهناكأنأطنلاالعقاد:يقول-

فيأقرأأنوأتعمد،فكرةألفأصبحت،كاتبألفتناولهاإذاالواحدة

وأنفعأمتعهذاأنوأشعر،عديدينكُتّابأقوالالواحدالموضوع
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(")1(.المتعددةالموضوعاتقراءةمن

هذينتقابلأنإلى،والابداعالتكرارحولسعيد،إدواردويشير-

خلقًا"التكرار"يحويمافكثيرًا،ضدانأنهما:يعنيلاالمصطلحين

وهو...أصيلهومابقدرجديدًايكونلاقد""الإبداعأنكماوتجديدًا،

كتابهفيفيكوعندوالبعثالتكرار:التكرارلمفهومفلسفيةنماذجيقدم

برومير"."18كتابهفيماركسعندوالتاريخالتكرار-،الجديد""العلم

"التكرار".كتابهفيكيركجاردعندوالاصالةالتكرار-

ونسخ،وتقليدكتبعيةللتكراراستهجان،المفكرينهؤلاءوعند

بعثًا)2(.أوإحياءًيشكلعندمالهوتقييم

يلي:مافي،السابقالسؤالعلىالإجابةمحاولةالاَنويمكن

عليهينطبقولا،وحرك!تجاوزفِعْلَأحيانًاكانالنصيالتأليفإن

الذيالتأصيليبمعناهينطبقوقد،السلبيبمعناهالتكراروصفدائمًا

سعيد.إدواردأوضحه

إلخ،...الشروحأوكالتلخيصاتالتابعةالمؤلفاتبعضأنكما

التلخيصشرحمثلجديد،منعليهايؤلفونممنكثيرًاوجدتقد

الاصلعلىيؤلفواأنلهؤلاءالممكنمنوكان،...الشرحتلخيصأو

متميزًاعملًاكانالتابعةالمؤلفاتبعضأن:يعنيذلكولكن،الاول

فيربماعنهويختلفسابقهيتجاوز،اضل[لىفتحوَّل،الأصلعن

كثيرًاأنوجد"ولقد.إلخ...المنهجأوالتنظيمأوالوظيفةأوالمحتوى

)1(

)2(

لطائفةنقرأ؟الماذافي؟،القراءةهويت"لماذاالعقاد،محمودعباس

92(.ص،د.ت،المعارفدار،آلقاهرة،آلمفكرينمن

،غزولجبوريفريالعرض:م8391والنقد،وآلنصآلعالم.سعيدإدوآرد

الاولكانون-آلاولتشرينديسمبر/-)أكتوبر،1ع،4مج)آلقاهرة(،فصول

291.صم(،8391
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")1(.المستقلةالكتبحكمفيتكونتكادوالمختصراتالشروحمن

تسلَّحوالو،التابعةالنصوصمؤلفيمنلكثيرالممكنمنوكان

يرىكما("التفاعلوعدم"والتعاليالفرديةعصروهو،عصرنابمنطق

الارتباطمنتأنفمستقلةبعناوينمؤلفاتهميظهرواأن،ماكلوهان

المؤلفاتهذهمنكثيروكان،سابقةنصوصإلىالانتماءأوالتبعيةأو

اجتماعيةخصائصذلكوراءولكن،بالفعلمتميزًاجديدًاإبداعًايمثل

)بمعنىالجديدوتقديمالقديمتقديرمنلهاملائمًاشكلًاأوجدتوثقافية

علمياتصالفي،والتدقيقالنقدمنالقديميُفلتولمالجديد(،تأصيل

.والنصوصالعلماءبين

والشروحوالتهذيباتالمختصراتمنكثيرًابأنالقولويمكن

علىالحفاظمع،النصتجاوزمنالاننعرفهلمابديلًاكانتوغيرها،

باخر،أوبشكلواستمرارهاالمهمةالنصوصقيمةتثبيتفيالعلمتقاليد

علىالتابعةالاعمالمعظماحتوىوقد،القياسيالعلممجالفيوخاصة

المقارنةأوالتصحيحأوالاضافةأوالتوضيحأوالعرضمنجديد،شيء

ووجهةتدخلًاأحيانًاكانَّيمئلنفسهالحذفوحتى،الادماجاوالنقداو

تجاوز.وفغرنظر

معين،اتجاهفيتحريكة:يعني؛سابقبنص!الاشتغالكانكما

معحدثكما،سابقاتجاهابطالأو،معينةووظيفةغرضلخدمة

اللاحقينبعضتدخلحينما،الكريمللقرآنهـ()-538الزمخشريتفسير

علىوأبقوا.المؤلفلدىالاعتزالمذهبملامحمنيرونهمالإبعاد

)2(.الاعتقاديالخلافتجاوزبعدمشتركهوما

والتحليق،والتفوقالثورةمننوعًاأحيانًاالنصيالتأليفكانولقد

،الهجريالثالثآلقرنفيالنحوعلماءجهود،المطوعأحمديوسف)1(

7.هص،م7691،الكويتحكومةمطبعة،آلكويت

2/1477.،آلظنونكشف:انظر)2(
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آلتابعالنصجعلمما،المتفجرةوالطاقاتالجديدةالمواهبتظهرحيث

أصلًا.

التعاملمجالفيمهملقانونمركزةصياغةالعقادكلماتتبدوكما

ضيفشوقيعنهعبَّرماوهووصور،أوجهعدةفيالواحدةالفكرةمع

خلالمنالتعلمتجربةوروى"،النصوصاحتمالات"علماقترحعندما

القرايةالعاداتحولكراتشكوفسكيإليهأشاروما،متعددةنصوص

وتوابعه.النصوجودعلىوحرصهماللغةلعلماء

نوعًاأحيانًايمثلكانالنصِّيبالتأليفالاشتغالبأنالقولويمكن

علىالسنينمئاتبعدولو،الأصليالنصتأليففيالمشارك!ةمن

جديدةمعلوماتأومنهجًايكونقدجديد،شيءبإضافةوذلك،ظهوره

دخيلأولزائدحذفًاأوترتيبًاأوتصحيحًاأوناقصلشيءإكمالًاأو

فيلأرسطوكانَّمشاركًارشدابنبأنالقولويمكن،إلخ...ضعيفأو

الفائدةلتحقيقأرسطو،كلامترتيبوإعادة"بتعديلقامعندمانصوصه

العلماءألفعندماكثيرًاذلكحدثوقد")1(،عملهفيابتغاهاالتي

علماءكتبهماويناقشونويصحِّحونينتقدوننصوصًاوالمسلمونالعرب

والعلم.والفلسفةالطبفي،طويلةقرونمنذقبلهماليونانوفلاسفة

الثباتبينالتوازنمننوعًايمتلأحيانًاالنصِّيالتأليفوكان

ولذلك،وتغيرهاالحياةحركةمعيتفقلاأمرالنصثباتلان؛والحركة

النصبينالتعادلفيأحيانًايتمثل،والمتحركالثابتبينالتعادلأصبح

واستدراكاتوتهذيباتوتلخيصاتشروحمن،بهالمتعلقةوالمؤلفات

إلخ....وتذييلات

كتاب)تلخيصفي"مقدمة("،هريديالمجيدعبدوأحمدتشارلز،،بترورث)1(

العامةالمصريةالهيئة،القاهرة،قاسممحمود:تحقيقرشد،لابن،العبارة

91(.ص،م8191،للكتاب
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رئيسةأفكارًانجدفسوفالافكار،بينالتناسبإلىنظرناوإذا

الأفكارتستثمر،مساعدةفرعيةوأفكارًا،الإبداعمنمراحلتمتلبذرية

المؤلفاتبعضفيالنوعهذاويتمثل،فوائدهاوتجنيوتنمِّيهاالبذريق

...وغيرهاكالشروحالتابعة

أمرًامباشرةقفزاتفيالرئيسيإلىالرئيسيمنالانتقالويُعد

الانتقاليتمأنهوالمنطقيوالشيءالتطور.طبيعةمعيتفقلا

التطور،منمعينةمرحلةوتختمرتكتملحتىتفصيلاتهإلىالرئيسيمن

التأليفعرفةماوذلكالجديد،لتوليدملائمةمرحلةذلكبعدتأتيثم

ما.حدإلىالنصِّيالعربي

مراحل:ثلاثالنصوصحركةفييلاحظأنويمكن

.النصوص[بداعمرحلة-أ

.النصوصاستيعابمرحلة-ب

.جديدةنصوصوابتكارالنصوصتجاوزمرحلة-ج

فيمتوازيةليستفهي،اليومنراهاالتيالمستقلةالمؤلفاتأما

غيربائستكرارمنهاكثيرًاإنبلقممًا،كلهاوليستووظائفها،قيمتها

صدقًاأكثرالقدماءوكان،الدراسيةالجامعيةالكتبفيوخاصة،ناضج

فيعليهاوألَّفوا،وقيمتهاوزنهالهانصوصحولبالحركةالتزموآحينما

العناوينمنبعشراتالاسواقيُغرقوالمولكنهم،التدريسينشاطهم

التيوالمعاهدالجامعيةالكلياتتكراربعددوالمكررةاسمًا،المستقلة

أكثرمتبعةًالواحد،العامفيالواحد،البلدفي،الواحدةالمادةتُدرِّس

عرضهاوسوءالعلميوخلطهااللغويةأخطائهافي"منهج"لامن

لعقولوإفسادها،العلميالاقتباسوأدبياتالتأليفبأصولوإخلالها

الماضيفيتحققمابعكسللتفكير،وتسطيحًاللافكارتشويشًادارسيها،

صنعمما؛إلخ...ونقدهوحواشيهوشروحهأصلينصقراءةخلالمن

منظوروابنخلدونوابنوالسيوطيالعسقلانيحجركابن،عبقريةذهنيات
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النصّيالتأليفأشكالبعضفيالإبداعجوانبتبدوولذلك؛وغيرهم

المعاصر.مثيلهافينشهدمابعضمنتقدمًاأكثرالقديمةالمدرسي

فيشهدناهاالتيالنصوصومعاركالفكريةالحياةخصوبةأنكما

والعمقالحماسمنمثيلًالهانجدأنيندر"،النص"ردودمبحث

فيتعببغيرللمفكرالاتهامفسوةمنهابقيتوإنعصرنا،فيوالجهد

التفكير.

واندفاعجريئةوبداياتإبداععصورهناكأنالصحيحمنولعل

تحصيلفيهاسادكماالإبداععرفتتاليةوعصورًا،والتأليفالعلمفي

والتفسير.والشرحالجمععليهاوغلب،واستيعابهالقديم

،-خصوصًاالمماليكعصوروهي-التاليةالعصورهذهولكن

أفذاذًاعلماءوعرفت،التأليفأشكالمنلكميروتطويرٍبابتداعٍحفلت

وكانوايظهروا،لملوكثيرًاستخسرالإسلاميةالعربيةالحضارةكانت

السابقين.والمسلمينالعربلعلماءعبقريًّاامتدادًا

والتوثيق:والجمعالابداعبينالتوازن:المملوكيالعصر*

الكتابهذافيالنصّيللتأليفالادبيةالشواهداستقراءيوضح

العصروأثناءالمملوكيالعصرقبلعاشواعلماءمنالرائعالإسهامذلك

سواء.حدعلىالمملوكي

شيءوالعلماءالتأليفعنالحديثأنهناأؤكدأنالمهمومن

عاصرهمالذينوالحكامالسياسيةللنظمتقييمي3أعنتمامًامنفصل

وأولئكالنظمهذهتقييمالبحثهذاأهدافمنفليس!العلماء،هؤلاء

لهمكانمَهْمَاوالإسلاميةالعربيةالحضارةعصوركلفيالحكام

عليهم.أو

وعلما!دهالمملوكيالعصرإلىيُنسبأنعلميمنظورمنيمكنولا

فحسب-عليهمالسابقالفكريللانتاجوالتوثيقوالجمعالتسجيلصفة
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الفكريةومدارسهمإبداعهملهمكانبل-عظيمعلميفضلوهو

.الفذةوأعمالهم

لإنتاجتقييمهالشكعةمصطفىالدكتورالاستاذالعلامةسجلوقد

والمؤلفاتالموسوعاتأنيرىوهو،أعمالهمنكثيرفيالعصرهذا

بالخَلْقحافلةكانت،والشاممصرفيالمملوكيالعصرعلماءكتبهاالتي

ضخمعملعنيقالأنشيءفيالمعقولمنليسإذ،بالإبداعموسومة

مادةألفثمانينيضمالذيهـ(711)-منظورلابن،"العرب"لسانمثل

ممالكفيالأَبصار"مسالكوكذلك،تسجيليعملأنهمجلدًا،02في

سبيلعلىفقطالمؤلفيْنلهذينوغيرهماهـ(،)-974للعُمريالامصار"،

الثامنالقرنمنبالتسلسلمنهمأفذاذعلماءإلىبالإضافة،المثال

العاشر:إلىالهجري

الكتبيشاكروابنهـ(،764)-والصفديهـ(،733)-النويري

والمقريزي،ط821)-والقلقشنديهـ(،808)-خلدونوابنهـ(،764)-

ط874)-برديتغريوابن،ط852)-العسقلانيحجروابنهـ(،84ه)-

ممنوغيرهمهـ(،209)-والسخاوي-،ادلّّه()عطاءبالتتريةاسمهومعنى-

المصريةالبيئةمثلواكما،والإسلاميةالعربيةوالثقافةالعلمخدموا

الثقافية.وسماتها

وليسوتسجيلجمععصرالعصريكونأنصحيحًافليسولذلك

وهوالإنسانيالفكرقمممنعالِمٌفيهظهروقد،وإبداعخلقعصر

الخلدونيةفالظاهرة.ومبتدعه)1(.الاجتماععلممؤسس!خلدونابن

مهمَّتهكلالعطاء،جامدالفكرمتخلفمجتمعفيتظهرأنيمكنلا

المجتمعأنذلكمعنىوإنما،مضىفكرنتاجوتحبيرفاتماتسجيل

دآر،القاهرة2،ط،الاعشىصبحفيآلادبيةالاصول.الشكعةمصطفى)1(

.8-7ص،م3991،آلمصريالكتاب
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واتصفبالوقاراتسمعلممجتمعكان-عربًايكونوالمحكامهأنرغم-

)1(.بالعمق

التاليفتقاليدخامسًا:

،محدودةبكلماتقرنًاعشرأربعةذاتحضارةوصفيمكنلا

أهمولعل.معينةاَثارلهكانت،غالباتجاهوصفالممكنمنولكن

ونظمالعلمتقاليدمنالمستمدة،التأليفتقاليدهيالاتجاهاتتلك

..التعليم

بعضهاأشياء،عدةحقققدراسخةبتقاليدالارتباطأنويبدو

تقييمعنديوجدأنيمكنماوهوعصرنا،بتقييمسلبيوبعضهاإلجابي

مجتمع.أوعصرأيفيوالنظمالتقاليد

مظاهرمنالإسلاميالعربيللتأليفالتقاليدحققتهماأنيبدوولكن

سلبية.مظاهرمنيقابلهامماأكثركانإيجابية

)2(:الايجابيةالمظاهرفمن

.المعلوماتمصدرفيوالتدقيقالتوثيقعلىالحرص-أ

المصدر.إلىالإشارةعلىالحرص-ب

فيهتنتقلبنائي[طارفيوالأستاذالطالببينالعلاقةتقنين-ج

إطاروفي،الإجازةنظامفيوخاصة،والنصوصوالمنهجالخبرة

فضلًاالولاءذلكويكسبه،بشيوخهطالبًابالولاءيربطأدبيأخلاقي

تاليةدوراتفيثمارهوتقطفمنهتنهل،تاليةأجيالعلىيفيض

فيشيوخهمبذكرالعلماءاعتزازفيذلكويتجلَّىوالولاء،التلمذةمن

23.ص،آلسابقآلمرجع)1(

تقاليدفيسلبيةأوإيجابيةيراهاالتيالمظاهرمنكثيرًاآلمستزيديجدسوف)2(

وحدودَه.أغرآضةيخدمبماالبحثهذآفيويُكتفى،والتأليفالعلم
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فيمباشرةذلكوينعكس،بأنواعهاالشيوخبرامجهيخاصةمؤلفات

سوسيوجرامبينالعلاقةفيتوضيحهسبقكما،السابقةبالنصوصالعلاقة

النصِّي.التأليفوببليوجرامالمعرفة

احتراممنخليفةحاجيإليهينبهمافيالتأليفأدبياتوتتجلَّى

نقدموضعيكونأنعسىمافيوإنصافبتأدبإليهموالإشارةالقدماء

الاعذاروانتحال،التصريحأوبالتعريضعليهبالتنبيهوذلك،وتصويب

إلخ)1(....الوراقينلتصحيفأوإنسانيلسهوإما

السابقين،عنالنقلفيالعلميةالامانةشأنإعلاءفيتتجلَّىكما

عباراتتسمَّىخاصةبعباراتالخطأدرجاتإلىالإشارةودقة

الاضافةأوالنقلعندالمستخدمةالمصطلحاتوفي)2(،التمريض

السابقين.نصوصفي،التصحيحأو

يسيرولوبشيءالالتزامعنيغفلمنعصركلفيوجدولقد

نصوصعلىالسطومنحالاتووجدتعمدًا،أوسهوًاالتقاليدمن

)1(

)2(

آدابمن:السابقينأعمالتناولعندآلشارحآدابحولخليفةحاجىِيقول

حملهيمكنلاشيءعلىعترإذاإلا..وجارحناقضغيريكونأنالشارح

بالإنصافمتمسكًاتصريحأوبتعريضعليهيُنبِّهأنفينبغي،صحيحوجهعلى

)آلشارح(يتأدبأنفينبغي،...آلنسيانمحلالإنسانلا!؛آلاعتسافمتجنبًا

هوكما،وأجيبوأعترض،ووُهموظُنقيلبمثلويُكنِّي،للسلفالطعنعن

وآلاعترآضآلردفيوتأدبوآالتحريرأسلوبفيأتقتوآفانهمالفضلاء،دأب

آلغلطعلىهفواتهمحمَّلواوربما،لحقهمتعظيمًاالمتقدمينعلى

الناسخين.من

38.-1/37،المقدمة،آلظنونكشف:انظر

كحرفأولهخطالكلمةعلىيُمدأنوسائلهومنآلخطأ،إظهارهوالتمريض

"آلضبَّة".منآلتضبيبكذلكويسمَّىتغيير،أوتصحيففيهاوُجدإذاآلصاد

آلمخطوطمصطلحاتمعجم:طوبيومصطفىبنبينشوقيأحمد)انظر:

86(.76،صآلعربي
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هذهمثلنجدأنونستطيع،معينمؤلفإلىنسبتهاتزييفأو،الاخرين

فنجدعصرنا،فيالعلميالبحثمراكزأعرقفيحتىالمشكلات

عمط،114،سحح،03العلميالتأليفأخلاقياتعنحديثهعند"جارفيلد"

كاأكا11491!3!هز)حافيالببليوجرالانتحالإلىيشير3أولسماحأح3إولكا33011اط9

المساعدينأبحاثعلىالاساتذةلبعضالعلميالسطوأو3ءأ!ء1!(أ+31

عليها)1(.أسمائهموكتابةالمعاملفي

(:التأليف)فيبالتقاليدللالتزامالسلبيةالمظاهرومن*

التقاليدبعضوسطوةالاحيانبعضفيالحركةتقييد-

عليهمواقتصارهللقدماءالفضلباكتمالالاعتقادوسيطرة،النصوصأو

شيئًا.للمعاصرينيتركوالمالقدماءبأنالبعضاعتقدبحيث

الذيوالتكراروالثباتالجمودمنشيءإلىأحيانًاأدىذلكولعل

للتكراركانمهما،الإضافةأوالتجديدمظاهرمنمظهرأيمنخلا

نشاطأيفيضمانيوجدولا،وإبداعيةفلسفيةأخرىجوانبمن

مجالوالتأليف،والخللالضعفعنبعيدةمظاهرةكليجعلإنساني

1!*عحولالطبيعيالتوزيعقانونويتدخليشاء،منلكلمفتوح

شديدهومامقابلفيالجودةشديدهومابالتقريبليوزع3،443أولطاولحأ

لنايفسرماذلكولعل.المتوسطةالقيممنسائدةنسبةوبينهما،الضعف

للقانونالطبيعيالمنحنىيفرضهحتميأمرلهقيمةلاماوجودأن

)2(.الإحصائيالرياضي

!ك!س!ثم!14،ل!س!!ولص!ثر.((حولص!33،ولحثحيهس!1،،3،))أث!،لا*03533،!ءه،تنا،ءولهول(1)

3أحس!ولأا3"،أ؟عا!سط91اط!،31]!3س!3891.33.،03(1891،5.1-2891.ع.126).

نقولعلىوالاعتمادالمعاصر،العربيآلتأليففىِالتكرارقضيةذلكيتير)2(

مطروقغيرشاقهوعماوالابتعاد،كثيرةأحيانفيالتأليفوادعاءمتراصة

والنأيالفذةالاعمالمنأفكاروسلخالعائد،مضمونميسورآمنهوماإلى

وتحليلها=دراستهاأووعطائها،منهجهاومتابعةلإكمالهاالتصديعن
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الإبداعتعوقذاتهافيوالتأليفالعلمتقاليدإنيقالأنيمكنولا

علميةتقاليدحدودفيالحدوثممكنذلكفكل،والإضافةوالتجاوز

بهاالإلمامينبغيالتيقوانينهوضعلكلولكنالتأثير،قويةونصوص

وموهبة.مهارةمنيملكمابقدر،المؤلفجانبمنمعهاالتعاملوتدبير

ذلك-شاءإذا-المؤلفعلىدائمًاالسهلمنيكنلمأنهويبدو

فجأةيقفزأنأو،عصرهفيالنصوصيالثقافيالإطارعنيخرجأن

مواتية.ظروفوفيخاصةبمهارةإلاالسور،خارج

فيالمألوفحدودالتأليفتجاوزأنالمراتبعضفيحدثولقد

العلومبينالسائدةوالعلاقاتالمعالجاتمدارعنوانفلت،مجاله

نصوصإلىوالانتسابالارتباطعنوكذلك،عصرهفيوالنصوص

هاجمها.ولوحتى،ثقلذاتسابقة

لحازمالبلغاء"،"منهاجكتابمعذلكمنشيءحدثوربما

عاشورابنويعلل،البلاغةدارسوتجاهلهالذيهـ(،684)-القرطاجني

التيالظواهر،البلاغةبعلمتجاوز"قدالقرطاجنيبأنالظاهرةتلك

هذافيالسابقينبايدييدهيصللمولكنهعندها،الناسوقف

دارسوفجفاه،المتعاليالمهيمنموقفكتابهواتخذ...،المجال

الذيالوضعيالتناسبعنبكتابهالقرطاجنيخرجلقد...البلاغة

جانبإلىعلمفكل،الاسلاميةالثقافةوحدةفيالفنونَّبالكتبيربط

تتصرفعام،بوضعويرتبط،الاخرىالعلومإلىيستند،الذاتيكيانه

تدعيآلتيالتأليفحالاتكثرةإلىيشارأنوآجبًاأصبحوقدوهضمها،

ويكررونالكثيرونيؤلفحيثالمعاصر،التأليففينشهدهاالتي،المنهجية

المرجعيةآلإشاراتتفقدحيث،وهناكهناآلمبتورةالمعرفةمننتفًاويتقمشون

يتحولماوكثيرًا.وتوثيقهوأمانتهالعلميالبحثتواصلفيوجدواهاقيمتها

)آلمؤلف(.مضمونبلاشكلإلى
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توالديًّا")1(.تناسبيًّاتصرفًاالعلومبمقتضاه

نوعًاشملتعندماالنصِّيالتأليفظاهرةأننلاحظأنالمهمومن

(،معيننمق)أومعينمركزحولالدورانفيوالإسرافالتكرارمن

هذهوراءكان،والملخَّصاتوالحواشيالشروحبعضفيوخصوصًا

المنظومةللمتونالحفظونظام،والتدريسالتعليمدافعغالئاالظاهرة

والمبالغة،بالقسوةذلكاتَّسمولوحتى،الطالبعمرمقتبلفيوالنثرية

العصورهذهمنتلقَّيناوقد.نفسهالتعليمنظامفيأحيانًاالعيبوكان

للتعليم،وضعتالتيالمخطوطةالمدرسيةالنصوصآلافالماضيهٌ

حينفيالتكرار،أوالإبداعمحكعلىتخضعللتقييمنصوصًاواعتبرناها

فيوالطالببالاستاذوترتبط،محددةوظيفةتخدممدرسيةكانتأنها

نأينبغيالموضوعيةالنظرةفإنولذلك؛وموضوعهاومكانهازمانها

وعلاقاتالنصيالتأليفأداهلماتقييمنايصبححتى،ذلكتراعي

سلبي.هووماإيجابيهومابينمتوازنًا،النصوص

كانوإنأساسًا،تأليفيةوليستتعليميةمشكلةْهذهأن:ونلاحظ

المشكلةهذهإلىخلدونابنأشاروقد،المختصراتكثرةعلىتأثيرلها

بالتعليم،مُخِلَّةالعلومفيالمؤلفةالاختصارات"كثرة:بقولهالتعليمية

]فهم"(...العلومفيالطرقاختصارإلىالمتأخرينمنكثيرذهب]وقد(

مسائلهحصرعلىيشتمل،علمكلفيمختصرًابرنامجًايدوِّنونَّمنها

فيالكثيرةبالمعانيمنهاالقليلوحشوالألفاظفيباختصار،وأدلتها

...الفنونفيالمطولةالامهاتالكتبإلىعمدواوربما...الفنذلك

الادباء،وسراجآلبلغاء)منهاجفي"ت!مديره"عاشور.بنالفاضلمحمد)1(

وتقديم:تحقيقهـ(،684)-القرطاجنيمحمدبنحازمآلحسنأبيصنعة

،م8191،آلإسلاميآلغربدار،بيروت2،ط،الخوجةبنآلحبيبمحمد

11.ص
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فيالحاجبابنفعلهكما،للحفظ]تسهيلًا(تقريبًافاختصروها؛

إخلالوفيهالتعليمفيفسادوهو...العربيةفيمالكوابن...الفقه

")1(.بالتحصيل

مطالبةثم...العلومفيالتاَليف"بكثرةخلدونابنندَّدكما

الفقهمثل...أكثرهاأوكلهاوحفظهاذلكباستحضاروالتلميذالمتعلم

مالكابنلفقه]الجامعة"المدونة"كتابففيه،المالكيالمذهبفي

يونس،ابنكتابمثلالفقهيةالشروحاتمنعليهاكتبومااهـ(،،19)-

علىوالتحصيلوالبيان،والمقدمات،والتنبيهاتبشير،وابن،واللخمي

مطالبوالمتعلم...عليهكُتبوماالحاجبابنوكتاب،العُتْبية

منها)2(.واحدفيينقضيوالعمربينها،ماوتمييزجميعهاباستحضار

للعلمبالنسبةالتلخيصمزايامنعرفناهمابينكبيرفارقوهناك

حفظمشكلةوبين-تعليمهأتمالذبح:أبح-للمنتهِيوفائدته،وللنصوصح

الاولى.التعلممراحلفيالملخصات

الصَّنعةوأصولالنصّيالتاليفكاملسادسًا:

المقاصدبوضوحمتميزًاالاحيانمنكثيرفيالنصيالتأليفيبدو

حريةمع،التأليفصنعةتحكمالتيالاصولوتحديد،والاهداف

.وأسلوبومنهجشكلمنأكثربينالمزجفيالمؤلف

توارثتهاالتي،النصِّيالتأليفأصولفيالوضوحعلاماتأهمومن

العلماءبعضيذكرهما،نفسهاالمؤلفاتونماذجالخبرةتراكممعالاجيالح

التعليم.نظمعنأوالكتبعنسواءأحاديثهمثنايافيوالببليوجرافيين

دار،القاهرة،وآفيآلواحدعبدعلي:ودراسةتحقيق،آلمقدمة،خلدونابن)1(

1242.ص2،مجمصر،نهضة

2.0124/،السابقالمرجع)2(
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وأصنافالتدوينأقسامعنبالحديثخليفةحاجياهتمفقد

وهي،علومقواعدتمثلالتيالكتبعنوتحدث،المدوَّنات

وعن،والمتوسطات،()المطولاتوالمبسوطات،المختصرات

.الكتابفيذكرهسبقكماوطائفها)1(

علم،لكلعامةبعضها"شروطًا"هناكأنإلىالقنوجيأشاركما

رسائلفيهحُرِّروقد،والتصنيفالتعليموزمان،والمتعلمالمعلمفي

(.المؤلفين:)أيالمصنِّفين)2(وآدابالمعلمينآدابتسمَّى

العلمفيالمسؤوليةواستمرارتواصلعنبالحديثالقنوجيويهتم

عليهمَنْمَنَابَهوينوب،فمُصنِّفهحقيقةالكتابفاعل"وأما:بقولةوالتأليف

الحاجةبيانوهيالغايةومنها،واصلاحهوتوجيههرواشهفيالاضماد

)3(.وتصنيفهتدوينهإلىالماسة

يلي:ماالقنوجييذكر،الخاصةالتأليفغاياتومن

إِبَانةُأو...،انتفاعتعميمأو،مُطوَّلٍتلخيصُأو،مُجْمَلٍ"توضيحُ

ذلك")4(.غيرإلىلئيمٍتبكيتُأو...شكإزالةأو،حق

عنحديثهخلالوالتابعةالاصليةالنصوصعنالقنوجيويتحدث

:فيقول،عمومًا()التأليفالتصنيف

،أومدمجفشرحصريحتعلقأو،فَمَتْنصريحًابغيرهيتعلقلم"فما

وجيزكُلِّومن،وجاشيةتعليقأو...،ونحوهاأفولبقالمفصولًا

(:)منها()ْ،أغراضوله)مطول(،وبسيطووسيط

1/35.،المفَدمة،الظنونكشف)1(

.00/1202.العلومأبجد،القنوجي)2(

.02أص،آلسابقالمرجع)3(

202.ص،آلسابقالمرجع)4(

214.-202213،ص،السابقالمرجع،القنوجي-أ()ه
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الية.يُسبقلمجديدشيءاختراعُ-1

ناقص.شيءإتمام-2

مصنفه.فيهأخطأشيءإصلاحأوقديمضبط3ُ-

خامل.ترويج-4

.متفرقشيءجمع-5

معنى.أولفظًافالسدٍأوزائدٍعنتجريد-6

ومآخذ.ومسائلوأدلةوأمثلةوفيودكاستتناءات؛بِلاحِقٍتتميمٌ-7

إزالةُأو،ضلالأوشبهةبكشفباطلإزاحةأو،حقإبانة-8

.لئيمٍتبكيتُأوشذ

تَفَرُّد.فياشتراك-9

مختلط.لشيءترتيبإصلاجُ-01

.بسطٍأوبحل)صعب(مغلقٍشيءوتسهيلُشرح-11

.منتشرٍمنأصلٍانتزاعُ-12

مجمل.توضيحأو،لمُجَمْلٍشُعبٍتفريع-13

معانية.منبشيءالإخلالدونطويلشيءواختصارتلخيصُ-14

عَلَيةِ.أولَةُمَابجمعفنأوكتابأومقالٍتحقيق-15

(.العكس)أوبنظمنثرتبديلُ-16

)الترجمة(.بأخرىلغةتبديل-17

السابقةالاغراضبعضتجتمعماكثيرًا:)أيكثيرًاوتتركب-18

واحد(".عملفي

)آلمقدمة(.135/،الظنونكشف-ب

تحقيق:،)المقدمة.خلدونابنعندالسبعةالتأليفمقاصد:أيضًاوآنظر-ج

9123.-1237ص2،مج.(..وافيآلواحدعبدعلي
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ليمسكانوإن:عصرناتسمياتبحمسبإليهانضيفأنويمكن

تمامًا:سبقماعلىجديدًا

المقارنة.-

التحقيق.-

التطوير.-

العصرنة.-

.الاقتباس-

إلخ....

النص،بتأليفالارتباطشديدالعناصرهذهمعظمأنالواضحومن

مقننةوسائلخلالمنتتحققكانتالتأليفأغراضأنتوضحوهي

هـ/)6701عامتوفيالذيخليفةحاجيوأنخاصة،مدروسةوأساليب

يحصدانم(هـ/9188)7013عامتوفيالذبدوالقنوجيم(،1آ57

.قرونمنسبقهمامافيالتأليفوتقاليدتراثويُجملان

والمتعلمالقارئلحاجاتتبعًاالتأليفتدريجالقنوجيويحدِّد

بقوله:

مَتْنٍتعليمُالبدايةوفي)مطوَّل(،مبسوطٌ:علمكلمن"وللحاذق

القيودلفوائدمستوفٍوشرحِالقواعد،وأصولالاصطلاحاتلمعرفةسهلِ

جَرْحًاالتدقيقلمَلَكَةِوحاشيَةٍ،المشهورةوالاختلافاتوالابحاثوالادلة

وترجيحًا")1(.وتعديلًا

عناوينفيو"التحرير"،"التقرير":مثلمصطلحاتتطالعناوحينما

كانواالمؤلفينأنيبدو،منهمالكلمحددًاتعريفًاهناكأننجد،الكتب

بالكتابة،المعنىبيانبأنه"التحرير"يُعرِّففالجرجاني،بهيلتزمون

.702ص،آلسابقالمرجع،القنوجىِ)1(
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)1(.بالعبارةالمعنىبيانبأنه"والتقرير"

التاليين:العنوانينأمامتوقفناإذاالامريتضحأنويمكن

شرحهوقدهـ(،861)-الهماملابن("،الفقهأصولفي"التحرير-

التقريص:وسمَّاهممزوجًاشرحًاهـ(987)-الحاحأميرابنتلميذه

والتحبير)2(.

فيبالشرحالطالبوتقريرالاستاذتحريربينواضحةالعلاقةوتبدو

دقيق.تأليفياصطلاح

الاصليالنصاستخدامفيالمؤلفأمامالحركةمجالاتوتتعدد

عنيتحدثخليفةحاجينجدلذلكوكمثالالجديد،تأليفهفيالسابق

فيه"اختصر:فيقولالكبير"لابن،جهلهالطبيبيسعلا"ماكتاب

وزادالدواء،منفعةوشرح،بالجامعالمسمَّىالبيطار،ابنمفردات

وككتابِ،جهةمنوكالشرح،جهةمنكطلمختصرفهو،أدويةأسامي

جهة")3(.منمفردٍ

استخدمهاالتيالنصيالتأليفأشكالبدويالرحمنعبدويرصد

تناوله"إنه:فيقول،الثمانيةالمنطقيةأرسطوبكتباشتغالهفيرشدابن

الجوامع،:أيأرسطو؛تناولفيعنهالمعهودةالانحاءعلى

فيملائمًانظامًااعتمدرشدابنأنويتضح")4(.والشروح،والتلخيصات

يلائمه.بماكلٍّأرسطو،نصوصمعالتعامل

)2(

)3(

)4(

.6صه،لتعريفاتا،نيلجرجاآ

1/158.،الظنونكشف

2.1575/،آلظنونكشف-أ

سابقًا.نصًّايتبعلاآلذيآلمستقلالكتابهوآلمفرد-ب

وتاخيصلارسطوالبرهان)شرحفي"مقدمته")محقق(،،بدويآلرحمنعبد

12.ص،أم849،المعارفوكالة،الكويت،البرهان
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:بالموضوعوعلاقتهالتاليفنوع-*

النصِّي:التأليفأشكالاستخدامفيأساسينبُعديننجدأنيمكن

بها.ارتباطهشدةأومعينةبموضوعاتمعبننوعاختصاص-

الواحد.الموضوعفيالنصيالتأليفأشكالتنوع-

أكثرويلائمهالهايصلحمعينةمجالاتمثلًا،للتذييلكانفقد

كانوإن،والظريخكالتراجم؛لخدماتهااستخدامهويغلب،غيرهامن

التراجممجالأنونلاحظ.أخرىمتعددةمجالاتفيللاستخداممتاحًا

التلخيصشهدقدكانوإنمثلًا،الحواشيأوالشروحإلىيحتاجلا

.والاستدراك

والضبطوالاستمرارالتألبففيواضحمنهجبإزاءأنفسناونجد

في،والتذييلالاستدراكمنكللوظيفةواضحةمحددةورؤية،والتكملة

كتابهفيالعلميلجهدهيقدموهوهـ(063)-الجزريالاثيرابنقول

"،"الانسابكتابفيههذبالذي"الانسابتهذيبفي"اللباب

عليهأستدرك"ولم:الاثيرابنيقولحيثهـ(،562)-المروزيللسمعاني

لأنه؛فلا(التراجم)منبعدهحدثمنوأما،أيامهوفي،قبلهبماالا

)1((".بالاستدراكمنهاولىبالتذييل

الادلة"تقريب:بأنهاوطيفتةالقنوجييحدد،للتلخيصوبالنسبة

")2(.بالأصلوالوصلالمطوياتبتصريح

حظيتفقد،النصِّيالتأليفلاشكالالامثلالاستخدامإطاروفي

إلى،القديمةالنصوصعلىالبناءوأشكالبالاستدراكاتاللغةمعاجم

)1(

)2(

صادر،دار،بيروت،الانسابتهذيبفياللبابهـ(،063)-آلاثيرآبن

1.12/،د.ت

توصيلسرعة:هو)وآلمقصود12.-1/9،آلسابقالمرجع،آلقنوجي

(.المطولةالنصوصفيالكامنةآلمعاني
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التأليففنونمنواحدفنفينجدبينما.متعددةأخرىأشكالجانب

معينًانظامًامنهاكليلتزم،التأليفمنمختلفةألوانًاالتفسيروهوالنصِّي

")1(.عليهويسيريحتذيه

الصَّنعةوحيلالتأليفأشكالمنمتكاملنظامخلالومن

)بالتذييل(وتواصلها()الاستدراكالنصوصتكاملتحقق،وهندستها

ترتيبهاو[عادة)بالتحشية(،توضيحهاوتوضيح(،)بالشرحوتوضيحها

إلخ....وتلخيصهاوتهذيبهامنهاوالانتقاء

يلي:مافيالصنعةهذهأساليببعضُتُجدولَأنيمكنولذلك

وأشكاله،النصيالتأليفمنالمتكاملةالحركةهذهخلالومن

عليهيردومن،بالتذييلجهدهيتابعمَنْالقديمالعربيالمؤلفوجد

وكان...الاخرينإلىويوصلهيشرحهومن،فينصفهيردأو،فينقضه

يشرحهأوعليهيردمنيجدمانادرًاالذياليوممؤلفمنحظًّاأسعد

إلخ)2(....بعدهيكملأو

3.هص،آلترآث.هارونآلسلامعبد()1

3.هص،آلترآث.هارونآلسلامعبد)2(
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التأليفمنالمقابلالشكللأسلوبا

...الاصلعنينوبالذيالتهذيبأوالتلخيص..........لبديلا

...للنصالمصاحبةالحاشيةأوالشرح......المصاحِب

والخطأ.النقصعلىالاستدراكالمُكمِّل........

للنص.التاليةوالتغطيةالتذييل..المتابمالمتصل
معرفة.منيتراكمماوإضافةالاصليالنصعلىالبناء.........لمُطوِّزا

الردودوردودالنصردود..........الناقد

..............................................................

..............................................................



للعلماءهيأت،النصِّيالتأليفصنعةفيوالتقاليدالاصولفتلك

ووجد،والغرضالحاجةبحسبالنصوصمعللتعاملمتعددةسبلًا

وامتزجوطُوِّرابتُكرماوالاساليبوالاشكالالأدواتمن"النص"مجتمع

البحثمنمتفجرةطاقاتأمامناونجد،التأليفمنالنوعهذالخدمة

والمنهجيةالالتزاممنوافربقدرنفسهالوقتفييتميزوالتأليفوالدراسة

عندماوحتى،والتكنيكالصنعةفيتتمثل،العربعندالمنظمةالتأليفية

صنعةفيالدفعقوةتتوقفلمالافكارإبداعفيالدفعقوةوهنت

التأليف.

"علملترسيخيسعىأنعصرنافيوالتنظيرالاستنباطأمامويبقى

التأليففي")1(الأدبيالشكل"سوسيولوجياأو"الأدبيالشكلاجتماع

يسمَّى:أنيمكنماأو"التأليفعلاقماتاجتماع"علمجانبإلىالعربي

خدمةفيحيويدورلهاوالاشكالالعلاقاتقهذهكاأ!،1ز5-3حه4لا!هاه

أيضًا--ولكنهشكلهو"الشكلبأنالقولالصحيحمنإنبل،المضمون

)2(
."مضمون

والنصوصللعلمالتراكميةالحصائصسابعْا:

هـالى،التراكميةطبيعتةوهيالعلمسماتإحدىإلىبرناليشير

الاسبقينمعارفمنضخمةحصيلةلهتتوافرأنبدلاالعالِمأن

فيهاأنإلاتمامًا،صحيحةالمعارفهذهتكونلاوقد،وخبراتهم

علمإلىانطلاقنقاطيستخرحلانالنشطالعالميكفيماالصحةمن

تتابععلىالمبنيةالمعارفمنالنمودائمكيانفالعلم،المستقبل

29.ص،الحديثةآلمغربيةالثقافةمنعلامات.جولدمانلوسيانآنظر:)1(

،بيروت،الغربوفيالعربعندالاجتماعيةآلعلوممنهجية،معتوقفردريك)2(

91.ص،م8591،والتوزيعوالنشرللدرآساتآلجامعيةآلمؤسسة
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والافكار)1(.التصورات

فقد،المعرفةتركيممجالفيمهمًّادورًاالنصّيالتأليفأدىوقد

التالية:الظواهرالاستقراءخلالمنالبحثهذافيتبلورت

(.الاستدراكخلالمنتحققت)التيالنصوصتكاملطاهرة-ا

خلالمنتحققت)التي،واستمرارهاالنصوصتواصلظاهرة-ب

(.التذييل

علىالبناءخلالمنتحققت)التي،النصوصتنميةظاهرة-ج

(.النص

إدماجخلالمنتحققت)التيالنصوصتركيمظاهرة-د

(.النصوص

متعددالتفارعفيوتتمثل،التأليففيالمتعاقبةالادوارظاهرةهـ-

ثم،أصليةنصوصعلىتابعةنصوصتفارعفيشهدناهالذي،الرتب

التابعة.لتابعةتابعةثم،للتابعةتابعة

مزيدًاالتفارعويعني،الرابعةالرتبةإلىأحيانًاالتفارعوَصَلوقد

ومؤلفيها.النصوصبينوالتصوراتالافكارتزاوجمن

تخدمهاأخرىظواهر،التركيميةالظواهرهذهمقابلفيوكان

يلي:مافيتتمثلوتكملها،

(.والتهذيبوالاستبعادالانتقاء)ويخدمهللمعرفةالانتقائيالطابع-1

(.النصوصونَظْمُالتلخيص)ويخدمهللمعرفةالتكثيفيالطابع-2

والحواشيالشرح)ويخدمهللمعرفةالتفسيريالطابع-3

.(...والتقارير

)1(
للدرآساتالعربيةالمؤسسة،بيروت،التاريخفيالعلمديزموند،جون،برنال

.1/48،أم819،وآلنشر
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التيأصداؤهاأوالنصردود)وتخدمهللمعرفةالنقديالطابع-4

(.المحاكماتثممعارضتهاأوالردودلتأييدعليهاتتابعت

يلي:ماالسابقةوالخصائصالظواهرخلالمنتحققوقد

العربية.النصوصفيوالتتابعالاستمرارية-

نتعرفأنأمكنالبنيانهذاظلوفي:المتكاملالمعرفيالبنيان-

الئمومظاهركلفيهتتحققالذي،النصِّيالتأليففيالتشجيرظاهرةإلى

التالية:المستوياتفي،النباتي

القَبْليةوالعلاقاتالاصليةالنصوصفي)وتتمثل:الجِذْريّة-1

(.للنص

الجديد(.النصفي)وتتمثل:الساقِيَّة-2

الجديد(.الئصعلىالمتفارعةالنصوصفي)وتتمثل:الفرعيَّة-3

المتجددةوعناصرهالإيحاءخمائرفي)وتتمثل:البَذرِيّة-4

فيالنصيطرحهالذيالنموذجوفي،الاَخرينعقولفيالافكارمن

(.التأليفمجال

سواءوالتأليفالإبداعمنجديدةدوراتفي)ويتمثل:الانبمات-5

متفارعًا(.أومستقلًّاكان

خدمتالتيالمعلوماتيةالظواهرهذهأمامنتوقفأنويمكن

وأن،تاليةعصورلخدمةصالحًابعضهايستمرأنويمكنعصورها،

مجالاتبعضفيفقدانَّالتتابععننتجتالتيالثغراتنتصور

النصوصفيالتحكموصعوبةوالتشتتوالضعف،حلقاتهأوالتأليف

مطروحأمروهوالادماج،أوالنصوصعلىالبناءيخدمهالمالتي

العربيةكالتراجمالمجالاتبعضفيبةللقيامللمعاصرين

وغيرها.والببليوجرافيات
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وتطويرهاالنصوصخدمةثامنًا:

تجديديشبهحيويًّانشاطًاجوانبهبعضفيالنصِّيالتأليفيشكل

بعضفيالاساسيةبصفاتهالاحتفافلمع،الحيالكائنفيالخلايا

عناصرهواستخدامالطبيعةدوراتمنتاليةدورةفيإدماجهأو،الاحيان

جديد.تكوينفي

الثقافةفيالاساسيةالنصوصمنكثيركان،النصِّيالتأليففبغير

،والانقطاعوالتعطلالاندثارهوحتميًّامصيرًاسيلقىوالإسلاميةالعربية

وتحركهاستعمالهوصعوبة،وتقادمه"النص"تشَيُّخُيسمَّىأنيمكنماأو

ضياعه.وعدمالماديبقائهفرضعلى،التاليةالاجيالإفهامخلالمن

المتباعدةالعناصرامتزاجخلالمنالسلالةتحسينقوانينوتتحقق

بثقافةوغيرهأرسطوكتبتزاوجتفقد،النصِّيالتأليففيوالجديدة

شرحًابنصوصهماشتغلواعندما،المسلمينالعربوالعلماءالفلاسفة

والانتقاءللتصفيةالنصوصمنكثيروخضع..0.ونقدًاوتعليقًاوتلخيصًا

يتحمَّلهاهائلةومسؤوليةعملًاالتهذيبويبدو،التهذيبطريقعن

القديمةالنصوصبعضكانوبدونه،التاليةالاجيالتجاهالمهذِّب

مختلًّاوصلناوربماومضمونًا،لغةًموحشةغريبةبهيئةسيطالعنا

.مفسودًاأومُهوَّشًاأو

النصوصمنكثيرتقريبفيمهمًّادورًاالنصّيالتأليفهذالعبوقد

فيدورًاالنصيالتأليفلعبالتهذيبجانبوإلى،تاليةبعيدةأجيال!إلى

والنقدالشرحخلالمن،تاليةأجيالإلىالنصوصمنكثيرتقريب

إعداد:)أيوالمَفْتَحَة،وآلنَّطْمِ،والتلخيص،الترتيبوإعادة،والتعليق

إلخ.....والإدماج(،والكشافاتكالاظرافالنصوصمفاتيح

"،التراث"إحياءاليومنسمِّيهعماالخصبةالجهودهذهتبعدولا

هـ(،231)-تمامأبيلحماسةشرحًاوعشرينواحدًانجدلذلكوكمثال

584



أهـ(،08)-سيبويهكتابخدمةأوبشرحقامواعالمًا55منأكثرونجد

الحريريمقاماتعلىشروحثلاثةهـ(961)-الشريشيهوواحدولمؤلف

ذكرماإلىبالإضافةوذلكوصغير)1(،وأوسطكبيربينتتدرجهـ(،516)-

"،مالكابنو"ألفية،للبخاري("الصحيح"الجامعحولقبلمن

إلخ....("الزمخشريو"تفسير

بل،الفكريوالخلافوالمناقشةوالجدلالفكرحيويةخلالومن

الحيويةمنمزيدًاالنصوصاكتسبت،الاحيانبعضفيالسافروال!راء

الحقائؤ،.وتكشفتالافكاروتصارعت،والدلالةوالشهرة

النصِّي،التأليفخصائصبعضإبراهيمالفضلأبومحمدويوضح

والإيضاحوالبسط،المبهمةللنصوصوالتفسير"الشرحخلالمن

يتاحبماالاصليالنصفييزيدالمؤلفكانحيث،الموجزةللنصوص

يستطردثم،والمشاهداتالخبراتمنلهوقعوما،المعانيمنله

سمعأو،وحفظقرأمما،الكلامفنونمنذهنهإلىيتداعىبما

جامعًابمالفوائد،حفيلًاآخر،شيئًاذلكبعدالكتابفيكون،وروى

الحلومأبوابمنكثيرحفظالمفيدالمنهجوبهذا،المسائللشتيت

إليناونقل،الفنونوأطرافالشعرومروياتالاَدابفيوالفصول

عواديبهاذهبتقدتكونربماوأسفاركتببطونفيأودعما

")2(.الايام

والتوثيقالاهتمامضروبمنيلقىالنصوصبعضكانولقد

ذلكوعاد،لوليدهاالامرعايةيفوقماوالتصحيحوالتدقيقوالتحقيق

شرحفيالمتون)تمامفي"مقدمتة"،محقق،إبراهيمآلفضلأبومحمد)1(

العصرية،المكتبةبيروت،الصفديأيبكبنلخليل،زيدونآبنرسالة

3.ص،د.ت

آلسابق.المرجع)2(
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تدعيمفيوأسهمنوعًا،وترقيتهاكمًّاالمعرفةتراكمعلىبالفائدة

الثقافة.دعائمأهممنوهي،النصوص

ظهوربعدوانقطعتتوارتقدالقديمةالنصوصبعضكانوإذا

-جديدةحياةدورةفيفتدفق،الحياةرحيقمنهاعتصرتجديدةنصوص

تسلسلمنالاحياءفينشهدهعماالنصوصفيالحالذلكيبعدفلا

يركبهقطارإلانحن"ما:البليغالقولعنهيعبرالذي،الاجيال

.الاجداد"

النصّيالتأليفعلاقاتمصفوفاتتاسغا:

واسعالتنوعكثيرأنهالنصِّيالتأليفعلىالملاحظمن

التداخلصورتعددتوقد،المجالاتكلفييتغلغل،المدى

تابعةمؤلفاتظهرتحيث،ذاتهالنصِّيالتأليفأنواعبينوالتركيب

التفارع،هذامننوعينوشهدنا،أخرىتابعةمؤلفاتعلىتتفارع

وهما:

تذييلأو،لتلخيصتلخيصيحدثحيث:المتجانسالتفارع-أ

إلخ....لتذييل

حاشيةأو،لتلخيصشرحيحدثحيث:المختلطالتفارع-ب

إلخ....شرحعلى

التيالعلاقاتلتفريغ*أ؟أكا!المصفوفةطريقةاستخدمتُوقد

هذهتداخلمدىالمصفوفاتأظهرتوقدإليها،التوصلأمكنني

التأليفأنواعمعظمأخضعالذيالمتعددالمؤلفينونشاط،الانواع

التابعآلتأليفعلىمقتصرًاالامريعدولمجديد،نصِّيلتأليفالنصِّي

أصليةنصوصإلىتحولقدالتابعةالنصوصمنفكثير،أصليلنص

.جديدةنصوصعنهاتتفارعأوتؤلَّف

586



:المصفوفاتهذهيليماوفي

)1(مصفوفة

)1(بالشروحالشروحوعلاقةوالتابعةالأصمليةالنصوصسعلىالشروحأئواع

متجانس"تفارع)في

)2(مصفوفة

)3(والتابعةالأصليةالذصوصسعلىالحواشيأنواع

)1(

)2(

)3(

آلمدرسيآلكتابلانواعالإحصائيبالجدولبالاستعانةآلمصفوفةهذهأعددتُ

محمدإسحاقسلبمانإعدآد:من،خليفةلحاجيالطنونكشففيآلمذكورة

الكتبأساميعنالطنونكشفمنآلترببةفي)بحوث:كتابهآنطر.عطبة

والفارسيالعربيآلترآثفيالمدرسيالكتاب2:ج،خليفةلحاجيوالفنون

.74-73صلائجلو،آ،القاهرة،والتركي

فقط،العرببةباللغةالمؤلفاتعلاقاتآلمصفوفاتكلفياخترتوقد-

والتركبة.الفارسبةوتركت

77(.صالسابق)المصدر.مالكابنألفبةنتر:كتابعلىينطبقالشرجمنالنوعهذا

75.-74ص،السابقآلمرجعآنطر:

587

كتابعلي
الشربرنوع

مبسوط

)مطول(

شرحشرحمختصرمتوسط

معًاومتن

شرح

منظوم

ثرحعلى

منظوم

نثر

)2(النظم

صصكىصصصصصشي-

صصصشرءمستهط

كهـصىشرءمتوسط

صصصءمختصشه

صمنظومشرح

كمابالحابمس

عادى

مبسوط

)مطول(

ئرعحاشينبنحاثبةشرحمختصرمتوسط
سًاوحائبة

نظم

النظمالألفية

شرح

النظم

صصصصصصصصصصتامةحاشية

صصمبسوطةحاشية

صمتوسطةحاشية



31(مصفوفة

)1(والتابعةالأصليةللنصوصالاختصاراتأنواع

)4(مصفوفة

)2(النصوصنَظمانواع

الالفية.نثرعلىتعليق)*(

7.هص،السابقآلمرجع:آنظر()1

7.هص،السابقالمرجع:انظر)2(

588

على
برالحانوع

كتاب

عادى

مبسوط

)مطول(

ثرغحاثينينحاشبةشرخمختصرمتوس

!عًاث!حار

نظم

الألفمة

لئر

النظ!

شرخ

النظه

صمختصرةحاشية

صناقصةحاشية

!).(تعليق

!لكتاب
مبسوطعادي

)مطول(

منظومحاثيةشرحمختصرمتوسط

اختصاركهـصصصصصاختصار

منظوم

للمنظوم

ص

!لكتاب
شرخمختصرمتوسطمبسوط

صصصصنَظْم



)5(مصفوفبن

()1(مالكابن)ألفيةوهومنظومنصمعالظليفمنمختلفةانواععلاقات

للألفيةتابمةوفصوص

يلي:ماالمصفوفاتهذهعلىويلاحظ

نوعينبينعلاقةفيهاتوجدلامعينةمجالاتهناكأن-1

امرين:أحدذلكيعنيوقد،التابعالنصيالتأليفمن

النوعبر.بينعلاقةوجودعدم-أ

إليهايتوصللمالتأليفمنحالاتفيعلاقةوجوداحتمال-ب

البحث.

والتعددالتركيبشديدالنصّيالتأليفأنواعبينالتوليفأن-2

شملت1()رقممثلًاالشروحمصفوفةففيتصور،أييفوقبشكل

متجانس!تفارعوهيتاليةتأليفدورةفيالشروحأنواعمعظمالشروح

الشروحتدرجاتمختلفالشروحشملتكما(،للشرحشرح:)أي

المنثورةوالاشكال،والمختصرةوالمتوسطة()المطولةالمبسوطة

.الشرحمنوالمنظومة

نصوصًاالحواشيشملت2()رقمالحواشيمصفوفةوفي-3

77.-76ص،السابقالمرجع:انظر)1(

)تعليق(.كلمةالشرحهذآعلىأطلق)!-(
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المنظوملثرحالمنظوملنثرللمنظومالتأليفبمك

صص)*(صشرغ

صك!ص/حاشيةتعليق

صنَظْمًااختصار

صنثر



تفارع)فيوحواشيشروحًا،شملتكماتدريجاتها،بمختلفأصلية

وتحشيةمعًا،حاشيتينعلىوتحشية(الحواشيعلىللحواشيمتجانس

النظم.وشرحالنظمنثروعلىنظمعلىوتحشية،حاشيتهمعشرحعلى

وكان3(،)مصفوفةالتأليفأنواعمعظمالاختصاراتشملت-4

5(.)مصفوفةمنظوملاصلمنظوماختصارهناك

نُظِمكما،المختلفةبتدريجاتهاأصليةنصوصًاالنظمشمل-5

4(.)مصفوفةأيضًاالشرح

المنظومة،النصوصشملالشرجأننلاحظ)5(مصفوفةوفي-6

النصوصشرحالشرحشملكما،المنظومنثرفيهاأعيدالتيوالنصوص

المنظومة.

نأيمكنوكان،المرونةشديدكانالنصِّيالتأليفأنويلاحظ-7

التالية:المستوياتنجدحيث،تبادليةدوراتفيوينكمشيتمدد

)المضصر(نركهزالممسوطصالسسوط)1د(

ءالئ!رح()ممصرهـنفسصنركؤ

)85(شكل

النصِّيالتاليففيوالانكماشالتمددأبعاد

)الئموح(لئرئمز6نفم!ص

النصيللتاليفالإ.يصاليالنموذجعاشزا:

")1(الفكرةو"نماقل("الفكرة"مبتكرأدوارالاتصالعلماءيميز

النهضةدار،بيروت،آلاجتماعيوالتغيُّرآلاتصالأساليب،عودةمحمود)1(

.122ص،ت.د،العربية
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وأن،النصيالتأليفأنواعبعضفيواضحةالادوارهذهنجدأنويمكن

"ومُختزِل،"الفكرة"ومُوسِّع("،الفكرة"مُطوِّرأدوار-أيضًا-عليهانزيد

النصوصنظمفيشهدنا)كما،للحفظ"الفكرة"ومُبرمِج"،الفكرة

عرضهاسبقالتيالانواعبعددالأدوارإضافةيمكنوهكذا..(.العلمية

النصي.التأليفمن

الاقتناععلىتنطويالنصِّيالتأليفأشكالبعضكانتولقد

بثهاعلىوالحرص،بهاالاشتغاليتمالتيالاصليةللنصوصوالتبني

امتداداتأوإضافيةحلقاتالتابعةالمؤلفاتمنكثيرويمثل.وتدعيمها

جاءقدمنهاكثيرًاأنويلاحظ،الاصليللنصالاتصالدورةفي

التدريس.هيأخرىاتصالعمليةخلالمن

بُعدعلىينطويالنصيالتأليففيآخراتصاليجانبوهناك

العربية،الثقافةفيالأمهاتالنصوصعلىفالتأليف،إقليميجغرافي

العربيةالاقاليمبعضبهتسهمالذيالاتصالأشكالأحديعدكان

الثقافة،لهذهالرئيسيالمجرىوإلىمنوعطاءً،أخذًا،البعيدةالإسلامية

"فييقول!:حيث،الموريتانيللتأليفباحثأجراهتقييمفيذلكويتضح

بالشرح()الموريتانيونالمؤلفونتناول،الخارجعلماءمعتنسيقاتهمنطاق

وألفية...خليلمختصر:أبرزهاولعل،المؤلفاتمنالكثيروالنَّظم

عشر(")1(.والثالثعشرالثانيالقرنينفيشرحتالتي،مالكابن

بالغةاتصاليةنماذج،بالبحثالسابقةالببليوجراماشكالوتُعد

نماذجفينظيرلهايوجديكادولا،وتوابعهالنصتمثل،الاهمية

وجدَّتها.وخصوبتهاتعقيدهافيالمعاصرةالاتصال

التي"التكوينية-الببليوجرافية-"الاتصاليةالنماذجهذةففي

دينمامياتمنكثيريتجلى،العربيةالمؤلفاتدراسةخلالمناتضحت

)الموريتانىِ(،التاريخمجالفيالمؤلفينومئاتآلمؤلفاتآلاف،النحويخليل)1(

7.هص،م(7791الثانيتشرين)نوفمبر/،2ع،23س،)تونس(آلفكر
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التأليفي.الاتصالنماذجفيانعكاسهاومدىالعلميالاتصال

أصلينصٍّبينكَتِيمَةمغلقةاتصالدورةالنماذجهذهبعضوتمثل

الاَخرالبعضويمثل،والتفارعالتأليفدورةتغلقثم،اثنينأوونص

والتأليفالتفارعمنتاليةدوراتأمامالبابتفتحفسيحةاتصالدورة

والتذييل،إلخ..الردود.وردودكالردود؛العلميةالتغطيةومن،التابع

لمأوذلكحدثسواءالتذييلمنلمزيدوالمفتوح،النصعلىالمتصل

.يحدث

لنصقارئبهايقومالتي،المركبةالاتصاليةالعمليةتصورويمكن

بثلائةالقارئيلتقيالمثالهذاففي...حاشيةثمشرحيصاحبه،أصلي

هل:وهومهمًّا،سؤالًاذلكويثير،واحدةاتصالعمليةفيمؤلفين

فيذلككليختزلأنهأم،متجاورةدوائرثلاثفيالقارىتفسيريحدث

؟النصوصتعددرغمواحدةمجملةلرسالةواحدتفسيريمسار

ضيف،شوقييذكرهماسوى،ذلكعلىمحددةإجابةتوجدولا

الجدال"قوالدارسإكسابفيالمركبةالاتصاليةالعملياتهذهدورعن

كرقيالعلماءأنبهعفولوتكوينالأفكار،دقائقإلىوالنفوذالبرهنةودقة

")1(.واللغويةالدينيةالعلومفروعمنفرع

الذيللنصيحدثماالنصيالتأليففيالاتصالدورةوتشبه

إلىالممثلينإلىالمُخرجإلىالمؤلفمنيمرفهو،المسرحإلىيخرج

نجدالحالةهذهوفي.العملعلىبصمتهيتركهؤلاءمنوكلالجمهور،

رقمالمرسلثم)2(،رقمالمرسلثم)1(،رقمالمرسلالاقلعلى

المستقبِل.ثم)3(...

للتأليفمبسَّطاتصالينموذجتصوريمكن،الاساسهذاوعلى

يلي:مافي،النصَّي

66.68،صمعي،ضيفشوقي)1(
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(الأولالتغارع)رتبةالتابعالنصِّيللقليفاتصالينموذج

!

86()شكل

فقط،الاولالتفارعرتبةعلىيثزالسابقالنموذجأنويلاحط

يلي:كماإلخ...والثالثالثانيالتفاوعمعتعفيدًايزدادأنويمكن

الناني(التفارع)رتبةالنصِّيللطليفاتصالينموذج

التلخيصشرح+شارحهـيلخيصهلخص

87()شكل
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تيطرحماغالبا،الأصليالنصأنويلاحظ

ماكالباقهو،التايعالتاليفأما

اتتفيففيمخيلقاشكلأيطرح

نفسهالعوضوعمعويتعامل

يلي:هافيالتاتعوالتّاليفالأصليالتانيفمنلكلالتلأسحنماطتصويريمكنوينلك

الأصليالتاًليف

تُه"اذ)الموضوع)ا(الت!تِفشكل

التايعالتالت!

)ب(التاليفشكل

88()شكل

التابعوالتاليفالأصليالتاليفمنلكلالتلامسنقاص!

التأليففيأثرتقدالعربيةالنصِّيالتأليفنماذجأنويلاحظ

عرفتفقد،والفارسيةكالتركيةإسلاميإطارفيبعضها،أخرىبلغات

العلميةالمنظومماتفكرةانتقاليُرجحكماوغيرهما،والشرحالنَّظْمَ

يتكلمالعلمكانعندمابينهما،الاتصالعصورفيروباأوإلىالعربمن

العلم.تُعلِّموالعربية،العربية

بِعَوْنَّاللّّهتَمَّ

صيءصيفى!يء



ا!راجحقافمة
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نحاعثس!كم!عل!

المراجعقائمة

:ملاحظات

حيث،بهاالاستشهادتمآلتيوالمصادرآلمرآجععلىآلقائمةهذهتقتصر*ح!

صاحبه.إلىوالجهد،مصدرهاإلىوآلفكرةقائلهإلىالقولينسب

آستقراؤهاتموالتي،أدبيوسندكنماذجبالنصذكرتآلتيآلمؤلفاتأماجمي3

وملامحه.خصائصهومعرفة،آلتأليفلعلاقاتبتصنيفللخروج

وآردةوهي،المرآجعقائمةفيتدرجولم،للبحثأوليةمادةتعدفهي-

ببياناتأو،بهاتُعرِّفالتيآلببليوجرآفيةبالمصادرموثقة،البحثدآخل

وقد،مخطوطةكانتإذاوجودهاأماكنأو،منشورةكانتإذآالنشر

.آلكتابنهايةفيآلكتبعناوينكشاففيوردت

فيوردشيءإلىبالاستنادكمراجعالنماذجكتببعضآستخدمتوعندما!-!

مرآجعمنآعتبرتفقد،إلخ...محققهاأومؤلفهامقدمةفيأونصِّها

عينةفيأدبيكسندآستخدآمهاجانبإلى،القائمةفيوأدرجتآلبحث

آلبحث.

دآخلفيآلعينةكتبذكرتبينما،المؤلفينبأسماءآلبحثمراجعأدخلت*7*-

أكثرلانه؛للعنوآنآوإظهارً،كنماذجلهاتمييزًاالعناوينبمدآخلآلنص

آلبحث.فيللمطلوببالنسبةدلالة

آبن،أوأبو،كلمةتحسبلمالمؤلفينلاسماءالهجائيآلترتيبعند-**

إلخ...)منظور(.فيوردتمثلًامنظورفابن

العربيةالمراجعأولآ:

آلجَزَرِيالكريمعبدبنمحمدبنعليالحسنأبوآلدينعزالأثير،ابن

صادر،دار،بيروت،آلانسابتهذيبفيآللبابهـ(،063)-)المؤرّخ(

3.مج)د.ت(،
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-4

-7

-8

-9

11-

12-

13-

14-

)المحدّث(آلشيبانيمحمدبنمباركآلسعاداتأبوآلدينمجدالأثير،ابن

آلفقي،حامدطبعة،آلقاهرة،آلرسولأحاديثفيالاصولجامعهـ(،606)-

هـ.1368

)آلمحدِّث(،آلشيبانيمحمدبنمباركآلسعاداتأبوآلدينمجدالأثير،ابن

محمود،الزاويطاهر:تحقيقوالاثر،الحديثغريبفيآلنهايةهـ(،606)-

.همج،م6391،آلإسلاميةآلمكتبة،.م.د،آلطناحي

آلكتبيشاكرلابن،عليهاوآلذيلالوفيات)فواتفي"مقدمته("،عباسإحسان

8(.-3ص،م6391،الثقافةدار،بيروتهـ(،764)-

الرابع،آلقرننهايةإلىالعربيالادبفيآلمناظرآت،مصطفىأمينأحمد

.ص(42)4،م8491،ن.د،آلقاهرة

،المكتباتعلمبحوثفيالنصيةوالببليوجرافياآلنصوصتحقيقبدر،أحمد

4(.1-33)صم(،8691آذار)مارس/،1ع7،مج،الرياض(،الكتب)عالم

العربيآلمخطوطمصطلحاتمعجم،طوبىومصطفيبنبينشوفيأحمد

م.4002،آلحسنيةالخزآنة،الرباط2،طكوديكولوجي(،)قاموس

،آلقاهرة،المبكرةآلمملوكيةآلمصادرفيدراساتأحمد،الرازقعبدأحمد

ص(.)891،م8191،رأفتسعيدمكتبة

صبح:وكتابهالقلقشنديالعباسأبوفي"مقدمته"،الكريمعبدعزتأحمد

آلعامةالمصريةآلهيئة،القاهرة،الاساتذةمنمجموعة:تأليف،الاعشى

16(.-9)ص،د.ت،للكتاب

2-آذار/مارس)31،تونس:آلعربيالكتابندوة("،"التبسيط،الغانيأحمد

601(.-98)صم(،7591/نيسانإبريل

هـ(،402)-للشافعي،)الرسالةفي"مقدمته(")محقق(،شاكرمحمدأحمد

92(.-هص،م9791،آلترآثدارمكتبةالقاهرة،2ط

الاعجميآلكلاممن)المُعَرّبفي"مقدمته")محقق(،شاكرمحمدأحمد

الكتب،دار،آلقاهرةهـ(،054)-للجواليقي،آلمعجمحروفعلى

23(.-9ص،أم969

ترجمة:،فنسنك،السُّنَّةكنوز)مفتاحفي"مقدمته"شاكر،محمدأحمد

و((.-ص)ت،أم349مصر،مطبعة،القاهرة،الباقيعبدفؤادمحمد

م(،5691-)0491المصريةآلمطبوعاتدليل،واَخرونمنصورمحمداحمد

ص(.)941،م7591الامريكيةبالجامعةآلنشرقسم،القاهرة
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فصول.غزولجبوريفريال:عرضوالنقد،والنصالعالمسعيد،إدوارد

الاولكانون-الاولتشرينديسمبر/-)أكتوبر1ع،4مج(،)آلقاهرة

791(.-18)صهم(،8391

آلمؤسسة،بيروت،ياغيهاشم:ترجمة،قتيبةابن،الحسينيموسيإسحاق

جامعة،دكتوراه)رسالةص(،)134،م0891والنشر،للدراساتالعربية

م(.3491،جب.أهـ.بإشراف،لندن

الوطنيةاللجنةباشرافالعربيةإلىنقل،الكتابثورةروبير،،إسكاربية

،.د.تآليونسكو،،بيروت،آلمؤلفبمعرفةمنقحةطبعةلليونسكو،آللبنانية

ص(.)244

فريال:وترجمةتقديموالتضافر،التناقض:الهيمنةذآتالبنية،لويألتوسير،

حزيران-نيسانيونيو/-)إبريل3ع،همج،(هرةلقا)آفصول،غزولجبوري

.(56-44)ص،(م8591

الرحيمعبد:تحقيق،للزمخشري،البلاغة)أساسفي"مقدمته"،الخوليأمين

ل((.ص)و،م9791،آلمعرفةدار،بيروتمحمود،

:الادبفنونفيآلاربنهايةوكتابهالنويري،الدينجمالمحمدأمينة

ص(.)358،م8491،ثابتدآر،آلقاهرة،آلنقديةوآرآؤهآلادبيةمصادره

آلقاهرة،م(،9391-)1491منذمصرفيآلادبيةالمعارك،الجنديأنور

.م8391الانجلو،

،المعارفدآر،القاهرة،آلطهطاويرفاعةمعقرنربع،غبرياللوقاأنور

51(.0،)اقرأص()247،م8591

انتشارات،طهرآن،الإسلاميةالمعارفدار،"وليلةليلة"ألف.،جيستربأو

2.مج،د.ت،جهان

إيضاحهـ(،9133)-آلبغداديسليمميربنأمينمحمدبنإسماعيل،الباباني

،إستانبول.والفنونالكتبأساميعنآلظنونكشفعلىآلذيلفيآلمكنون

2.مجم(،4791-)4591،المعارفوكالة

هديةهـ(،9133)-البغداديسليمميربنأمينمحمدبنإسماعيل،الباباني

المعارفوكالة،إستانبول،المصنفينوآثارالمؤلفينأسماء:العارفين

2.مج،م5191

كتاب)تلخيصفي"مقدمة"هريديالمجيدعبدوأحمد،تشارلز،بترورث

العامةآلمصريةآلهيئة،القاهرة،قاسممحمود:تحقيقرشد(،لابن،العبارة

25(.-17)ص،م8191،للكتاب
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27-

28-

92-

-03

31-

32-

33-

34-

-35

36-

37-

نهاد:وتقديملرجمة،والايديولوجيةوالتفكيكالتفسيركريستوفر،بتلر،

حزيرآن-ننيسايونيو/-بريلإ)3ع،همج،(هرةلقا)آفصول،صليحة

.(69-97)ص،(م5891

آلمستشر!تىمحاضرآت:الكتبونشرالنصوصنقدأصولبرجستراسر،

وتقديم:إعدآدم(،3291-)3191سنةآلاَداببكليةبرجستراسرالالماني

،التراثتحقيقمركز.النقافةوزارة،القاهرة،البكريحمديمحمد

ص(.)142،م9691

للدرآساتآلعربيةالمؤسسة،بيروت،التاريخفيآلعلمديزموند،جون،برنال

4.مج،م8191،وآلنشر

آلنجار،آلحليمعبدآلعربيةإلىنقله.العربيآلادبتاريخ،كارل،بروكلمانْ

-م0691،آلمعارفدآر،القاهرة،التوآبعبدرمضانبكر،يعقوبآلسيد

6.مج،م7791

مطبعة،آلقاهرة،آلإسلامتاريخكتابهفيومنهجهالذهبي،معروفعوادبشار

جامعةمندكتوراه)رسالةص(.)054،م7691،الحلبيآلبابيعيسى

.بغداد(

.جهانآنتشارآت،طهران،الإسلاميةالمعارفدآئرة"آلتبريزي"،،مبلسنر،

017(.-167)ص،4مج)د.ت(،

،الفنونآصطلاحاتكشافهـ(1158)نحوالفاروفيعليمحمد،التهانوي

محمدآلنعيمعبد:الفارسيةالنصوصترجم؛آلبديععبدلطفي:حققه

للتأليفالعامةالمصريةالمؤسسة،آلقاهرة،الخوليأمين:مراجعة؛حسنين

4.مجم(،7791-)6391والنشر،والترجمة

،م6491،ومطبعتهاآلاَدابمكتبة،القاهرةآلعمر،لسجن،الحكيمتوفْيق

ص(.)272

قاسم،حشمت:ترجمة،آلعلميآلنشاطأساسآلاتصالد،وليم،جارفي

ص(.)472،م8391،للموسوعاتآلعربيةالدآر،بيروت

فهرست.آلمكتباتشؤونعمادة،الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعة

:1مج3،ج،م8591،الجامعة،آلرياض،والمصورآتآلمخطوطات

(.آلشريف)آلحديث

،الجديدةآلاَفادتىدآر،بيروت2،ط،وعقدهربهعبدآبنجبور،جبرائيل

الاَداب(.فيماجستير)رسالةص(،)212،م9791
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-4

-4

-4
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،م9791،للملايينالعلمدآر،بيروت،الادبيالمعجمالنور،عبدجبور

ص(.)663

دآر،بيروت،آلتعريفات،ط816)-عليبنمحمدبنعلي،الجرجاني

ص(.)262،م8391،آلعلميةآلكتب

،12ج،هس(،)القاهرةالهلالوقرآؤها"العربية"كُتَّابُ،ريدانجرجي

945(.-448)صم(،127918/)15/

وفكرهسيناآبنلحياةتحليليةدراسة:عالمفيلسوف،ياسيناَلجعفر

ص(.)328،م8491،الاندلسدآر،بيروت،الفلسفي

،ونصوصوثائقيةدرآسة:آلعربيةآلمنظوماتفيآلعقليةالعلوم،شوقيجلال

ص(.)349،م0991،العلميللتقدمآلكويتمؤسسة،الكويت

السابعةالمئةنهايةحتىونظرياتهافنونها،آللغويةآلمتلثات،شوفيجلال

9،عقطر(،)جامعةآلاجتماعيةوالعلومآلإنسانياتكليةحولية،للهجرة

215(.-916)ص،م8691

والعلومآلإنسانياتكليةحولية،آلرياضيالعلممنظومات،شوفيجلال

235(.-187)ص،أم7849،عقطر(،)جامعةآلاجتماعية

هـ(،733)-اللّهسعدبنإبرآهيمبنمحمدآلدينبدرآدلّهعبدأبو،جماعةابن

المعارفدائرةآباد،حيدر،وآلمتعلمآلعالمآَدآبفيوآلمتكلمآلسامعتذكرة

ص(.)236هـ،1353،العثمانية

العامةالهيئة،آلقاهرة،للطرطوشيآلملوكسراج،الشيالالدينجمال

(.آلإنسانيةتراث)سلسلة،م5991،للكتاب

4.مج،م0891،الكتبعالمالقاهرةمصر،شخصية،حمدانجمال

جمعيةأخبارعلىتحتويتاريخيةمقالة،العثمانيةالمعارفدائرةجمعية

العثمانية،المعارفدآئرةمطبعة،الدكنآبادحيدر،العثمانيةآلمعارفدائرة

ص(.)02،م3591

فيالهنديالشماليالإقليمفيالعربيةباللغةالتأليفحركةأحمد،جميل

القوميوالإرشادالتقافةوزارة،دمشقعشر،والتاسععشرالثامنالقرنين

ص(.)647،م7791

اللبناني،الكتابدار،بيروت،وفكرهوأدبهحياتهفيآلجاحظجبر،جميل

ص(.)903،م9591
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محمد:تحقيق،الظنونكشفعلىالمصونالسرم(،)3291العظمجميل

921(.)ص،م4002،الإسلاميةالبشائردار،بيروت،يوسفرمضانخير

فقط(.بأ،حرفيعلىآلذيلهذآيحتوي:آلاول)الجزء

(،)القاهرةالكتابعالمالشفاء،لموسوعةببليوجرافيةدراسة،قنواتيجورج

5(.-4)صام(،849آذار-آلثاني/كانونمارس-)يناير،1ع

هـ(،6701)-القسطنطينيجلبيكاتباللّهعبدبنمصطفى،خليفةحاجي

يالتقاياالدينشرفمحمد:تحقيق،والفنونآلكتبأساميعنآلظنونكشف

2.مج،م4191،المعارفوكالة،استانبول،الكليسيبيلكهورفعت

القومي،آلوعيإحياءوعمليةالإسلاميللترآثالفكريآلتجديد،ربيعحامد

ص(.)39،م8291،الجليلدآر،دمشق،1ط

هـ(.852)-عليبنأحمدالفضلأبوالدينشهاب،العسقلانيحجرابن

.د.ت،آلعلميةالكتبدار،بيروت،التاريخفيآلعمربأبناءآلغمرإنباء

آلعبدي،آلمثقب)ديوآنفي"مقدمته")محقق(،الصيرفيكطملحسين

ص(.31،م7191العربيةالمخطوطاتمعهد،القاهرة

(،)القاهرةأكتوبرمجلة،الحجريالعصريدخلالعربيالفكر،مؤنسحسين

.34(-32)ص،(م8491حزيران/يونية)933،17ع

مصر،مكتبة،آلقاهره2،ط،وتطورهنشأته:آلعربيالمعجمنصار،حسين

2.ج،م6891

مكتبة،القاهرة،المعلوماتعلمفيدراسات،قاسمعليمحمدحشمت

ص(.)253،م8491،غريب

القرنمنالأولالربعفيالحديثالادبيوالتفكيرالنقدتطور،مرزوقحلمي

.ص()526،م8391،العربيةالنهضةدار،بيروت،آلعشرين

هـ(،488)-الارديفتوحبنمحمدنصرأبيبناللّهعبدأبو،الحميدي

للتأليفالمصريةالدار،آلقاهرة،الاندلسولاةذكرفيآلمقتبسجذوة

ص(.)414،م6691وآلنشر،وآلترجمة

الائدلسي،لصاعد،الاممطبقاتفي"مقدمتها")محققة(،علوانبوحياة

.(9-)صه،م8591،لطليعةاردا،بيروت

جمعهتم)مخطوط(،،آلظنونكشفتذييلمحمد،بنمحمد،زادهخانجي

غازيمكتبة)سراييفو(،بوسنةسرايمدينةفيم(3191هـ/)0135عام

حروفعلىمرتبغير:الاول)المجلد"،=69رقم،بكخسرو

(.ومطبوعمخطوطبينعنوانًا411علىيحتوي،المعجم
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64-

65-

66-

67-

68-

96-

-71

72-

73-

74-

علمفيالكفايةهـ(،463)-ثابتبنعليبنأحمد،البغداديالخطيب

،أم079آلعثمانيةالمعارفدائرةمجلسمطبعةآباد،حيدر2،ط،الرواية

ص(.)895

ودراسة:تحقيق،آلمقدمةهـ(،808)-محمدبنالرحمنعبد،خلدونابن

،م9791وآلنشر،للطباعةمصرنهضةدار،آلقاهرة،وآفيالوآحدعبدعلي

3.مج

دار،بيروت،المقدمةهـ(،808)-محمدبنآلرحمنعبد،خلدونابن

.ص()295،م7891،القلم

الفكر،التاريخمجاهلفيالمؤلفينومئاتآلمؤلفاتآلاف،النحويخليل

)عدد83(،-64)ص،م7791آلاولتشريننوفمبر/2،ع23،س)تونس(،

آلموريتاني(.آلادبعنخاص

إبراهيم:تحقيق،العلوممفاتيحهـ(،387)-يوسفبنمحمد،الخوارزمي

.أم849،آلعربيالكتابدآر،بيروت،الائياري

)3691سنةمنالداراقتنتهاآلتيآلمخطوطاتفهرس،المصريةالكتبدار

الثاني:القسم،م6291،الدار،القاهرةالسيد،فؤآد:إعدآدم(،5591-

ص(.)928:ل(-)ش

فيدرآسة:والحاضرالماضيبينآلإنجليزيالمعجمالسيد،حلميداود

،م7891آلكويتجامعة،الكويت،آلإنجليزيةاللغةمَعْجَمَةمنهج

ص(.)346

فصول،كاملفؤاد:ترجمة،الادبيوالناقدوآلنصآلمؤرخ،أَلن،دوجلاس

الاولكانون-الاولتشرينديسمبر/-)أكتوبر1ع،4مج(،)آلقاهرة

501(.-9)صهم(،8391

كتابعلى)آلنكتفي"مقدمتة")محقق(،عميربنهاديبنربيع

،المنورةآلمدينةهـ(،852)-العسقلانيحجرابن)تنكيت(،آلصلاحآبن

18(.-1/7،م8491،آلإسلاميةآلجامعة

حسنترجمة،وآثارهحياته:آلمرسيسيدهابن،كابانيلاسداريو،رودريجث

ص(.)221،م0891للنشر،التونسيةالدآر،تونس،آلورآكلي

أنيس:ترجمة،آلعلميالبحثفيآلمسلمينآلعلماءمناهجفرانتز،،روزنتال

،م0891،التقافةدار،بيروت3،ط،عرفاتوليد:مراجعة؛فريحة

.ص(023)
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76-
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97-

81-

82-

83-

84-
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محمد:تحقيق،الظنونلكشفآلمتممالكتبأسماءهـ(.11)قرْادهرياصْي

ص(.)415،م7891،الخانجيمكتبة،آلقاهرة،آلتونجي

الدينصلاح:فيآلبيروني"،آلريحانلائيباتانجيل"كتابهـ،ريتر،

آلتقافةفيمختلفةدراسات:المستشرقيندراساتمنآلمنتفَىالمنجد،

72(.-)1/95،م7691آلجديد،آلكتابدار،بيروت2،ط،العربية

جوآهرمنالعروستاجهـ(،012ه)-الحسينيمرتضىمحمدالسيد،الزبيدي

هـ(.)6014الخيريةالمطبعة،القاهرة،القاموس

والنساءآلرجاللاشهرتراجمقاموس:الاعلام،الدينخير،الزركلي

للملايين،آلعلمدآربيروت،4ط،والمستشرقينوالمستعربينآلعربمن

.01مج،م9791

الوطنيالحرسمجلةآلعقاد،أشبهأننيأظنلامحمود،نجيبركي

43(.-04)ص،م8591أيارمايو/(،)آلرياض

مرآجعة:؛القاسمالدينبدر:ترجمة،وآلادبالنقد،جان،ستاروبنسكي

،م7691القوميوالإرشادآلثقافةوزآرة،دمشق،آلمقدسيأنطون

ص(.)323

بالتوبيخآلإعلانهـ(،209)-آلرحمنعبدبنمحمدآلدينشمس،السخاوي

ترجم؛روزنتالفرانتز:بالإنجليزيةعليهوعلقحققه،آلتاريخذملمن

دآر،بيروت،العليأحمد:آلنصنشرعلىوأشرف،والمقدمةآلتعليقات

ص(.)046،د.ت،العلميةآلكتب

رفععلىآلذيلهـ(209)-الرحمنعبدبنمحمدآلدينشمس،السخاوي

صبح،محمودومحمدهلالجودة:تحقيق،والرواةالعلماءبغيةأوآلإصر،

ص(.)958،ت.د،وآلترجمةللتأليفآلمصريةالدآر،القاهرة

،حجازيفهصيمحمودآلعربيةإلىنقله،العربيالتراثتاريخفؤاد،،سزكين

2،مج،ج1،4مج،م8391،الإسلاميةسعودبنمحمدجامعة،الرياض

.جه

فرآنكفورت،،والإسلاميةالعربيةآلعلومتاريخفيمحاضراتفؤاد،،سزكين

،م8491فرانكفورتجامعة،وآلإسلاميةالعربيةآلعلومتاريخمعهد

ص(.)182

الذآكرةنظريةأو،وآلمعلوماتللمكتباتالعامآلإطار،الهجرسيمحمدسعد

ص(.)57،م0891آلقاهرةجامعةمطبعة،آلقاهرة،2ط،آلخارجية
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87-

88-

98-

19-

29-

39-

49-

59-

69-

،القاهرة،المكتباتعلومفيودراستهاالببليوجرافيا،الهجرسيمحمدسعد

ص(.)801،م7491،آلمدرسيةالمكتباتجمعية

للمعلوماتالإلكترونيوآلاسترجاعالاختزانقضية،الهجرسيمحمدسعد

سعد:وتعريبتقديم،الاتصاللاشكالمعيارينموذجمعالببليوجرآفية

إدآرة،والعلوموآلتقافةللتربيةالعربيةالمنظمة،القاهرة،الهجرسيمحمد

144(.-95)ص،991ص،-أ،م7791والمعلوماتآلتوثيق

القوآميسعننوعيةنظريةدرآسة:آلعامةآلمراجع،الهجرسيمحمدسعد

ص(.)07،م0891،آلقاهرةمطبعة،آلقاهرة،المعارفودوآئرآللغوية

آلمصادرأو،المعلومات)بنوكفي("علمية"مقدمة،الهجرسيمحمدسعد

دآر،آلرياض،آددّهحسبسيد:تأليف،المحسبةالببليوجرآفيةوالمرآجع

.(24-أأ)ص،م0891،آلمريخ

فيآلاعشىصبحكتاب)فهارسفي"مقدمته"عاشور،الفتاحعبدسعيد

،أم729الكتبعالم،القاهرة،آلبقليقنديلمحمدإعدآد:الإنشا،صناعة

س((.-ص)ج

لحاجيآلظنونكشفمنالتربيةفيبحوث،عطيةمحمدإسحاقسليمان

وآلفارسيالعربيالتراثفيآلمدرسيآلكتاب:الثانيآلجزء،خليفة

ص(.)08،م7791الانجلو،مكتبةآلقاهرة،وآلتركي

والفنونآلكتبأساميعنآلظنونكشف،عطيةمحمداسحاقسليمان

ص(.)84،ام779الانجلو،مكتبة،خليفةلحاجي

ميزانهـ(،953)-محمدبنمحمدمنصورأبوالدينعلاء،السمرقندي

الدوحةالبر،عبدزكيمحمد:تحقيق)المختصر(،العقولنتاجفيآلاصول

ص(.)208و(،-)أ،م7491،الإسلاميآلترآثإحياءإدآرة،قطر

والاستملاء،الإملاءأدبهـ(،562)-محمدبنآلكريمعبد،السمعاني

091(.51.)ص،أم529بريلمطبعة،ليدنفايسفايلر،ماكس:تحقيق

آلائباء"،خلدونآبناقتطفهاالطرفأزاهرمن"آلمقتطف،حنفيسيد

.(1)ص،م31/38391/،)صحيفة(الكويتية

طبقاتفيالوعاةبُغيةهـ(119)-آلرحمنعبدالدينجلال،السيوطي

عيسىمطبعة،آلقاهرة،إبراهيمآلفضلأبيمحمد:تحقيق،وآلنحاةآللغويين

2.مج،أم659-6491،الحلبيآلبابي
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آلتأليف،باَدآبالتعريفهـ(،119)-الرحمنعبدالدينجلال،السيوطي-

.أم859،آلإسلاميالتراثمكتبة،القاهرة،إبراهيمعليمرزوق:تحقيق

اللغةعلومفيآلمزهرهـ(،119)-الرحمنعبدآلدينجلال،السيوطي-

الفضلأبومحمد،المولىجادأحمدمحمد:وضبطهشرحهوأنوآعها،

2.مج،د.ت،التراثدآرالقاهرة،البجاويمحمدعلي،إبرآهيم

ومنهجهمصنفاتهودراسةالعسقلانيحجرابن،المنعمعبدمحمودشاكر-

مج:2،م7891،للطباعةآلرسالةداربغداد،،الإصابةكحَابهفيوموآرده

ص(.)813،آلاولآلمجلد

آلعربيةالمؤسسة،بيروت،الحديتةآلمغربيةالتقافةمنعلامات،لول،شاوول-1

ص(.)016،م9791وآلنشر،للدراسات

ترجمة:للتفسير،الاجتماعيةالوظيفةإهمالحول،هورست-شتاينمتز،1

-نيسان/يونية-)إبريل3،ع،همج،()آلقاهرةفصول،رياضمصطفى

71(.-6ه)صم(،8591حزيران

عنداللغويالدرسعلىوأثرهالحديثمصطلج،الراجحيعليالدينشرف-1

ص(.)603،م8391،العربيةآلنهضةدار،بيروت،العرب

دار،القاهرة8،طمصر،فيالمعاصرالعربيالادب،ضيفشوقي-1

.(ص3)70،م8391،المعارف

،طه،مصادره،أصوله،مناهجه،طبيعته:آلأدبيالبحث،ضيفشوفي-1

ص(.)278،م8391،المعارفدآر،القاهرة

،م8391المعارفدار،آلقاهرة6،ط،وتاريختطورالبلاغة،ضيف-شوفي1

ص(.)381

،م5691،المعارفدارآلقاهرة،الشخصيةالترجمة،ضيفشوقي-1

ص(.)125

تأليف:،آلمَغْرِبحُلِيِّفي)آلمُغْربفي"مدخل(")محقق(،صْيفْ-شوفي1

03(.-1)ص،م6491،آلمعارفدآر،القاهرة2،ط،وآخرينآلحجاري

ص(.)131،م8191،المعارفدار،آلقاهرة،معي،ضيفشوقي-1

ص(.)143،م9791المعارفدار،آلقاهرة،4طالنقد،،ضيفشوقي-1

صاعدبنمحمدبنآلرحمنعبدبنصاعدآلقاسمأبوالأندلسي-صاعد1

،علوانبوحياة:تحقيق،الاممطبقاتهـ(،462)-الائدلسيالتغلبي

ص(.)216،م8591،الطليعةدار،بيروت
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-1

-1

الكتابداز،بيروتطه،آلمخطوطاتتحقيققوآعدالمنجد،الدينصلاح

ص(.)31،م7691الجديد،

فيمختلفةدراسات:آلمستشرقيندرآساتمنالمنتقىالمنجد،الدينصلاح

245(.)1/،م7691آلجديد،الكتابدار،بيروت2،ط،العربيةالثقافة

ومصباحالسعادةمفتاحهـ(،689)-مصطفىبنأحمد،زادهكبريطاش

الوهابوعبدبكريكامل:وتحقيىَمرآجعة،العلومموضوعاتفيآلسيادة

4.مع،م6891،الحديثةآلكتبدار،القاهرةالنور،أبو

،عثمانآلبفتوحاتالإيمانأهل)بشائرفي"مقدمته("،الزاويالطاهر

ص(.9،د.ت،للكتابالعربيةالدار،تونس،خوجةحسين:تأليف

المؤلف،،القاهرة،العربيةاللغةفيآلاشتقاقظاهرةدراز،محمدطنطاوي

ص(.)026،م0691(عابدين)مطبعة

أبحاث،آلطبفيسيناابنالرئيسآلشيخأرجوزة،الكياليإسحاقطه

منهحلببجامعةالمنعقدة،آلعربعندالعلوملتاريخآلاولىالعلميةآلندوة

حلبجامعة،العلميالتراثمعهد،حلب،أم769)إبريل(نيسان12-

785(.-771)1/،م7791

،م6891،المعارفدار،آلقاهرة،18ط،آلسيرةهامشعلى،حسينطه

3.مج

آلتوحيدي،حيانأبيمؤلفاتفيالثقافيةالحياةألفاظالشذر،صالحطيبة

.م9891،ن.د،آلقاهرة

مؤسسة،بيروت،سيناابنمرآبعفيالطوسيالديننصيرتامر،عارف

ص(.015)،م8391،الدينعز

-)0091عاميبينمصرفينشرتالتيآلعربيةآلكتبنصير،إبراهيمعايدة

ص(.)956،م8391،آلأمريكيةبالجامعةآلنشرقسم،القاهرةم(،2591

-)2691عاميبينمصرفينشرتالتيآلعربيةآلكتبنصير،ابراهيمعايدة

315،،م0891،الامريكيةبالجامعةآلنشرقسم،القاهرةم(،0491

7(.)ص

الغفورعبدأحمد:تأليف،آلصحاحمقدمةفي"تقديم"العقاد،محمودعباس

8(.-أ)صم(،)5691،آلعربيآلكتابدآر،القاهرةعطار،

لطائفةنقرأ؟"،"لماذافي"؛القراءةهويت"لماذاالعقاد،محمودعباس

27(.-91)ص)د.ت(،المعارفدارالقاهرة،المفكرينمن
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مكتبةآلقاهرة،طه،آلاجتماعيآلبحثأصول،حسنمحمدالباسطعبد

.(ص584)،م7691،وهبة

هـ(،463)-النمرييوسفعمرأبوآلدينجمال،القرطبيالبرعبدابن

،القاهرة2،ط،ضيفشوقى:تحقيقوالسير،آلمغازيآختصارفيالدرر

ص(.)251،م8391،المعارفدار

ببليوجرآفيدليل:الإسلاميآلعربيآلتراثذخائر،الرحمنعبدالجبارعبد

آلبصرة،جامعةبغداد،،م0791عامحتىالمطبوعةالعربيةللمخطوطات

631(.)1/،م8191

إسحاقبنلحنين،آلفلاسفة)آدابفي"مقدمته")محقق(،بدويالرحمنعبد

معهد،الكويت،آلائصاريعليبنمحمد:اختصرههـ(،026)-

8(.-6ص،م8591،العربيةالمخطوطات

ترجمة:؛لارسطوطاليس،)آلطبيعةفي"مقدمته(")محقق(،بدويالرحمنعبد

-11/،م8491،للكتابالعامةالمصريةآلهيئة،القاهرة،حنينبنإسحاق

.)28

للدرآساتآلعربيةآلمؤسسة،بيروت،آلفلسفةموسوعة،بدويالرحمنعبد

2.مج،وآلنشر

لرعايةالاعلىآلمجلس،آلقاهرة،الغزآليمؤلفات،بدويالرحمنعبد

ص(.)573،م6191،والاَدابآلفنون

(،)الرياضالدارة،الببليوجرافيةوقضاياهالفقهيتراثنا،الحلوجيالستارعبد

.(175-631)ص،(م7791حزيرآن)يونية/،2ع3س

آلرابعالقرنآخرإلىنشأتهمنذالعربيآلمخطوط،الحلوجيالستارعبد

،م7891،آلإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،الرياض،الهجري

ص(.)203

للنشرالثقافةدار،القاهرة،المراجعلدراسةمدخل،الحلوجيالستارعبد

.(ص441)،م7491،لتوزيعوآ

-)0491المصريةالمطبوعاتدليلفي"مقدمته"،الحلوجيالستارعبد

آلامريكية،آلجامعة،القاهرة،وآخرينمنصورأحمدإعداد:م(،5691

ر(.-ص)ز،م7591

()آلرياضالدآرة،المسلمينعندالببليوجرافياعلمنشأة،الحلوجيالستارعبد

183(.-176)صم(،7691الاولتشرين)أكتوبر/،4-3ع2،س
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38

93
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41

42

43

44

45

46

47

48

مكتبة،القاهرة،4ط،ونشرهاالنصوصتحقيق،هارونالسلامعبد-1

ص(.)143،م7791،الخانجي

،والعلومللثقافةآلعربيآلمركز،بيروت،العربيآلتراث،هارونالسلامعبد-1

ص(.)87،د.ت

فيهوقعمافيالمضيةالدرةفي"مقدمته")محقق(،،الديبالعظيم-عبد1

إدارة)قطر(،الدوحة،الجوينيآلحرمينلإماموآلحنفيةالشافعيةبينآلخلاف

م(.124-م13)ص:آلاولالقسم،م8691،آلإسلاميالترآثإحياء

العربيةالمؤسسة،بيروت،وليلةليلةألففيزحلة،الملاحالغني-عبد1

ص(.)128،م8191والنشر،للدراسات

آلمطبوعاتمكتب،حلب،آلنسائيسننفهارس،غدةأبوالفتاحعبد-1

سننمجموعةمنآلتاسع)الجزءص(،)364هـ(،6014)-،الإسلامية

(.النسائي

العربي،آلادبفيبنيويةدراسات:وآلغرآبةالادبكليطو،الفتاح-عبد1

ص(.12)0،م8291آلطلتعةدآر،بيروت

المجلة،الإنسانيةآلمعرفةتاريخفيرشدابنمكانة،اليافيالكريم-عبد1

1ع(،وآلعلوموالثقافةللتربيةالعربية)المنظمة،آلعاليآلتعليملبحوثآلعربية

.(89-39)ص،م8491حزيرانيونيو/

بكرلابي،آلروحاني)الطبفي"مقدمته")محقق(،العبد،اللطيف-عبد1

ص(.288،م7891،آلمصريةآلنهضةمكتية،آلقاهرة،الرازي

قراءة:آلتشريحيةإلىالبنيويةمن:والتكفيرالخطيئة،الغذاميمحمداللّه-عبد1

النادي،جدة،تطبيقيةودراسةنظريةمقدمة:معاصرإنسانيلنموذجنقدية

ص(.)937،م8591،آلثقافيالادبي

نقدية،تحليليةدرآسة:الاصوليآلفكر،سليمانأبوإبراهيمالوهابعبد-1

.ص(194)،أم839،آلشروقدآر،جدة،1ط

آلدرآساتومصادرالعلميالبحثكتابة،سليمانأبوإبراهيمالوهاب-عبد1

ص(.)967،م8391،آلشروقدارجدة2،ط،الإسلامية

القلم،دار،آلكويت،العربيةالمكتبةفيبحوثالنور،أبوالوهاب-عبد1

ص(.)234،م8591

،بيروت،ناصفآلكريمعبد:ترجمة،وتاريخيتهخلدونآبن،العظمةعزيز-1

ص(.)923،م8191،الطليعةدار
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-1

كتابهـ(.593)نحوسهلبناللّهعبدبنآلحسنهلالأبو،العسكري

الفضلأبوومحمدالبجاويمحمدعلي:تحقيقوآلشعر،الكتابة:الصناعتين

ص(.)055،م7191،الحلبيالبابيعيسىمكتبة،آلقاهرة،إبراهيم

حيانلابى،التقريبتقريبفي"مقدمته")محقق(،الرحمنعبدعفيفي

ص(.)138،م8291،آلمسيرةدار،بيروت،آلنحوي

أو:،المتحفظكفاية)شرحفي"مقدمته(")محقق(،،البوابحسينعلي

الفاسي،الشركيآلطيببنلمحمد،الكفايةتقريرفيالروآيةتحرير

ص(.682،م8391،آلعلومدآر،آلرياضاهـ(017)-

ومظاهروآثارهحياته:خلدونبنآلرحمنعبد،وافْيالواحدعبدعلي

ص(.)346،أم759،للكتابالمصريةالهيئةآلقاهرة،عبقريته

مكتباتشركة،جدة،للفارابيالفاضلةالمدينة،وافيالواحدعبدعلي

ص(.)012،م8491،عكاظ

آلطب،فيسيناآبنلارجوزةرشدابن)شرحفي"مقدمته(":الطالبيعمار

الدوحة،رشد،آبنوشرحسيناابنأرجوزةمنلكلالطالبيعمار:تحقيق

61(.-1ص،أم699قطر،جامعة

راجع،الادبيوالنقدالتكوينيةالبنيوية)وآخرون(،لوسيان،غولدمان

،م8491،العربيهَالابحاثمؤسسة،بيروتسبيلا،محمد:الترجمة

ص(.)168

للدراساتالعربيةالمؤسسة،بيروت،العربيالتنويرعصرزيد،ابوفاروق

.ص()291،م7891،وآلنشر

أحمدالعربيةإلىنقلها،الإسلاميةالمعارفدآئرة"حاشية"،.هـ،تفاير،

ص(.)7252،مج،د.ت،جهانآنتشارات،طهرآدط،وآخرون،الشنتناوي

هـ(،456)-،العكبريبرهان)شرحفي"مقدمته(")محقق(،فارسفائز

7(.-1/9،م8491،والاَدابوالفنونللثقافةالوطنيآلمجلس،آلكويت

مختصر...الشاميالبرق)سنافي"مقدمتها(")محققة(،النبراويفتحية

،البنداريعليبنالفتحاختصار،الاصفهانيللعمادالشاميالبرقكتاب

ص(.374،م9791،الخانجيمكتبة،القاهرة

هـ(؛261)-،للخصافالقاضي)أدبفي"مقدمته")محقق(،زيادةفرحات

،أم789،الأمريكيةالجامعة،القاهرةهـ(،037)-الجصاصشرحمع

ص(.825

061



،بيروت،الغربوفيآلعربعندالاجتماعيةالعلوممنهجية،معتوق-فْردريك161

أص(.)47،م8591،وآلتوزبعوالنشرللدرآساتالجامعيةالمؤسسة

المنهلعلىالشافي)الدليلفي"مقدمته(")محقق(،،شلتوتمحمد-فهيم162

8(.-1/6،م9791،القرىأمجامعة،مكة،برديتغريلابن،آلصافي

أحمدالعربيةإلىنقلها،الإسلاميةالمعارفدآئرة"شرحا"،،كارادي،فو-163

.(188)ص،13مج-،.ت.د،جهانانتشارات،طهران،وآحرونالشنتناوي

ووضعأعده،آلعلومأبجدم(،هـ/70139188)-،حسنبنصديق،القِنَّوْجي-164

،م7891،القوميوآلإرشادالتقافةوزارة،دمشقزكار،الجبارعبد:فهارسه

3.مج

،السلاممدينةأوبغداد،)تاريخفي"مقدمته(")محقق(،،فرحأبوقيصر-165

العربي،الكتابدار،بيروتهـ(،463)-(،)البغداديالخطيب:تأليف

-ج((.ص)ب،1مج،د.ت

كتبلبيانالمستطرفةالرسالةهـ(،1345)-الفاسيجعفربنمحمد،الكتاني-166

الزمزميمحمدبنالمنتصرلمحمدوفهارسمقدماتمع،المشرفةآلسُّنَّة

ص(.)342،أم869الإسلاميةالبشائردار،بيروت،4ط،آلكتاني

الذكرياتمنصفحات:العربيةالمخطوطاتمع،أغناطيوس،كراتنبكوفسكي-167

دار،القاهرة،منقحةطبعة،مرسيمنيرمحمد:تعريبوآلبشر،الكتبعن

ص(.)024،م9691،العربيةآلنهضة

3ع،4مج(،)القاهرةفصول،النص،آلسلطة،آلحدآثة،ديبأبوكمال-168

.63(-34)ص،(م8491حزيران-نيسان/يونية-)إبريل

أعمالفيالتكاملحول:آلتراثقرآءةفيآلنقدمشروع،اللطيفعبد-كمال916

آلعربي،العقلتكوين:كتاب)ندوة،أركونومحمدآلجابريعابدمحمد

آلمستقبلأم(.859/آذآرمارس،آلرباط،المغربكتاباتحادنظَّمها

.3(2-52)ص،(م6891ننيسا/بريلإ)،68ع،8س،لعربيآ

للمصطلحالفارسيةالجذور:وآلفهرستالبهرست،نبهانعرفاتمحمد-كمال017

المكتبات)مجلة،العربيوالمغربالمشرقفىِوتطورهالببليوجرآفي

64(.-47صم(،9991تموز)يوليو/3،ع،91س،آلعربيةوالمعلومات

التأليففيوآليات"أخلاقيات:والصلةالتوآصل،نبهانعرفاتمحمد-كمال171

آلمنجد،صلاحد.إلىمهداة)مقالاتفي(".الإسلامية-العربيةوالنصوص

191(.-913ص،م2002،الفرقانمؤسسة،لندن
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بالمكتباتآلكبارقرآءاتعلىميدانيةدرآسة،نبهانعرفاتمحمد-كمال172

المكتباتقسم،آلادآبكلية،آلقاهرةجامعة،آلقاهرة،بالقاهرةالعامة

:إشرافماجستير،)رسالة24(.)ص،041ل(،-)أ،م9791،والوثائق

عمر(.أنورأحمد.د.أ

القسم:آلتاريخ2،ج،آلمصورةآلمخطوطاتفهرس،البديععبدلطفي-173

.د.ت،آلعربيةآلمخطوطاتمعهد،القاهرة،الاول

آلفنون،آصطلاحات)كشاففي"مقدمته")محقىْ(،،البديععبدلطفي-174

وآلنشر،والترجمةللتأليفالعامةآلمصريةالمؤسسة،القاهرة،للتهانوي

-ح((.ص)أ،1ج،م6391

،بيروت،الإلهيةباجةآبن)رسائلفي"مقدمته")محقق(،فخريماجد-175

ص(.991،م6891

وترجمة:اختيارمنمجموع،آلتاريضي)النقدفي"النص"نقد:بوْل،-ماس176

-2هعه،م7791،المطبوعاتوكالة،آلكويت3،ط،بدويآلرحمنعبد

.)278

صاباتخليل:ترجمة،آلاتصالوسائلنفهمكيف،مارشال-ماكلوهانَّ،177

ص(.)411،م7591،آلعربيةالنهضةدار،آلقاهرة،وآخرين

اللغةفيآلعربيةآلمصطلحاتمعجم،المهندسوكامل،وهبة-مجدي178

ص(.)272،م9791،لبنانمكتبة،بيروت،وآلادب

أقرهاآلتيوآلفنيةالعلميةالمصطلحاتمجموعة،العربيةاللغة-مجمع917

ص(.)963،م5791،المجمعالقاهرة،آلمجمع

آلعامةآلمصريةالهيئة،القاهرة،آلفلسفيالمعجم،العربيةاللغةمجمع-018

ص(.)326،م9791،آلاميريةآلمطابعلشؤون

،م8591،المجمع،القاهرة3ط،آلوسيطالمعجم،العربيةاللغة-مجمع181

2.مج

شرحفيآلمتون)تمامفي"تصديره")محقق(،إبراه!يمالفضلابومحمد-182

آلمكتبة،بيروت،الصفديأيبكبنخليل:تأليف،زيدونابنزسالة

.03(-2ص،ت.د،العصرية

الاورآق،)ثمراتفي"مقدمته")محقق(،،ابراهيمالفضلأبومحمد-183

و((.-)ج،أم719،آلخانجيمكتبة،آلقاهرة،الحمويحجةلابن
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مقارنة،دراسة:الإسلامىِآلفقةفيالنصوصتفسير،صالحأديبمحمد-184

2.مج-د.ت،الإسلاميآلكتاب،بيروت2،ط

،الظنونلكشفآلمتممالكتب)أسماءفي"مقدمته")محقق(التونحي-محمد185

11(.-3ص،م7891،آلخانجيمكتبةالقاهرةهـ(،11ق)-زادهلرياضي

لآبفتوحاتآلإيمانأهل)بشائرفي"مقدمته"،الخوجةبنالحبيب-محمد186

،د.ت،للكتابآلعربيةالدار،تونس،خوجةحسين:تأليف،عثمان

6(.ص

والتوجمِهوآلشرحوالتحصيل)آلبيانفي"مقدمته")محقق(،حجيمحمد-187

رشدبنأحمدبنمحمدآلوليدأبي:تأليف،المستخرجةمسائلفيوآلتعليل

/1)،م8491،آلإسلاميالغربدآر،بيروت(،آلفقيه)الجدهـ)،052)-

15)).

مئتينضوءفيآلعربيةالمعاجمعلىآلاستدرآك،جبلحسنحسن-محمد188

دار،القاهرة،العروسوتاجآلعربلسانعلىالجديدةالمستدركاتمن

.م8691،العربيالفكر

تونس،.وحديثًاقديمًاالعربيالمعجمقضايامن،الحمزوايرشاد-محمد918

ص(.)168،م8391التربيةلعلومالقوميالمعهد

ترجمة:،فنسنك.ي.أ،السُّنَّةكنوز)مفتاجفي"مقدمته"رضا،رشيدمحمد-091

ش((.-ص)ن،م3491مصر،مطبعة،القاهرة،الباقيعبدفؤآدمحمد

آلخامسالقرنوبدآيةالرابعالقرننهايةفيآلعلماءأدب،سويسي-محمد191

،م8291،للكتابالعربيةآلدآر،تونس،آلخياموعمرآلبيروني:الهجري

ص(.)164

آلمكتب،دمشق،كتبه،يلاغته،مصطلحه:النبويآلحديث،الصباغمحمد-291

.م7791،لإسلاميا

2،ط،نقديةتحليليةدراسة:المعاصرالعربيالخطاب،الجابريعابدمحمد-391

ص(.2191،م8591،الطليعةدار

العامةالمصريةالهيئة،القاهرة،آلاجتماععلمقاموس،غيثعاطف-محمد491

.ص(5)17،م9791،للكتاب

،العربلغةغريبفي)المسلسلفي"مقدمته(")محقق(،الجوادعبد-محمد591

وزآرة،آلقاهرةهـ(،538)-التميمييوسفبنمحمدالطاهرأبيتأليف

ص(.)416،م5791،للثقافةآلعامةآلإدآرة،القوميوالإرشادالثقافة
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691

791

891

991

102

202

302

402

502

602

المثلمحاسنفيالزاهرالروضمخطوط،الهدلقالرحمنعبد-محمد

الملك)جامعةالادآبكليةمجلة،تقويميةقراءة:للسميساطيآلسائر،

138(.-)1/113،م01،8391مجسعود(،

الملك،طبائعفيآلسلك)بدآئعفي"مقدمته(")محقق(،،الكريمعبد-محمد

،م7791،للكتابالعربيةالدآرتونسهـ(،698)-آلغرناطيالاررقلابن

/1(5-.)46

العربي،آلمستقبلدار،آلقاهرة،الإسلاميآلفكرتيارات،عمارةمحمد-

ص(.)293،م8391

،م8191،آلوحدةدار،بيروت،بالتاريخالوعيفيدراسات،عمارةمحمد-

ص(.)256

آلادباء،وسرآجالبلغاء)منهاجفي"تصديره("عاشور،بنالفاضلمحمد-

وتقديم:تحقيقهـ(؛684)-القرطاجنيمحمدبنحازمآلحسنأبيصنعة

،م8191،الإسلاميالغربدار،بيروت2،ط،الخوجةبنآلحبيبمحمد

11(.ص

مكتبة،جدة،المعلوماتلاغراضالتكشيف،الهاديعبدفتحيمحمد-

ص(.)213،م8791،آلعلم

العربي،القاهرة،آلببليوجرافيالضبطفيدرآسات،الهاديعبدفتحيمحمد-

.ص(2)70،م8791،والتوزيعللنشر

فيالعربيالفكريللإنتاجالببليوجرافيالدليل،الهاديعبدفتحيمحمد-

والثقافةللتربيةآلعربيةالمنطمة،تونسم(،0891-)7691آلمعلوماتمجال

ص(.)231،م8391،والمعلوماتالتوثيقإدارة،والعلوم

وضعه،الكريمالقرآنآيات)تفصيلفي"مقدمته"،البافيعبدفؤادمحمد-

دار،بيروت،الباقيعبدفؤادمحمد:ترجمة؟لابومجولبالفرنسية

8(.-6ص،م9691،آلعربيآلكتاب

العسقلاني،حجرلابنالتاريخيوآلمنهجآلتاريخ،الدينعزكمال-محمد

.(ص065)،م8491،قرأآدار،بيروت

تدوينه،وتاريخآلنبويالحديثفيدراسات،الأعظميمصطفيمحمد-

جامعةمندكتوراه)رسالةص(.)713،م6791،آلرياضجامعة،الرياض

(.كمبردج

614



702

802

902

021

211

212

213

214

215

216

217

218

:المقريزيعن)درآساتفي("المقريزيحياة"تاريخ،زيادةمصطفىمحمد-

،وآخرونزيادةمصطفىمحمد:إعدادهافياشترك،أبحاثمجموعة

23(.-13ص،م7191،للكتابالعامةالمصريةآلهيئة،القاهرة

)آلرسالةفي"مقدمته")محقق(،،الزمزميمحمدبنالمنتصرمحمد-

آلبشائردار،بيروت،4ط،للكتاني،آلمشرفةالسُّنَّةكتبلبيانآلمستطرفة

.(24-صه،م6891،ميةلإسلاا

لاحاديثالراية)نصبفي"مقدمته")محقق(،،البنورييوسفمحمد-

-هص،1مجهـ،3913لإسلامياالمكتب،بيروت،2ط،للزيلعي،يةآلهدا

51).

آلجزء:تنظيرمحاولة:الإسلاميالفكرسوسيولوجيا،إسماعيلمحمود-

ص(.)312،م0891التقافةدار،البيضاءالدار،1ط،التكوينطور:آلاول

،م6191،الادابمكتبة،القاهرة،الحضارةمعجمتيمور،محمود-

ص(.)178

عاميبينمصرفينشرتالتيالعربية)الكتبفي"مقدمته("،الشنيطي-محمود

آلامريكية،الجامعةآلقاهرةنصير،عايدةإعدآد:م(،091-2591)0

ص)ط((.،م8391

النهضةدار،بيروت،آلإجمَماعيوآلتغيرالاتصالأساليب،عودةمحمود-

.ص()476ت(،.)د،آلعربية

القاهرلعبدالإعجاز(،)دلائلفي"مقدمته")محقق(،شاكر،محمد-محمود

هـ(.،ب،)ص،م8491آلخانجيمكتبةالقاهرةهـ(،471)-الجرجاني

محاضرةمعالعربيالتراثنشرتاريخإلىمدخل،الطناحيمحمد-محمود

ص(.)604،م8491،الخانجيمكتبة،القاهرة،والتحريفالتصحيفعن

والمصنفاتوآلبلدانالتراجممراجعفيالموجز،الطناحيمحمدمحمود-

ص(.)188،أم859،الخانجيمكتبة،القاهرة،1ط،آلعلوموتعريفات

وظمياءآلنقشبنديأسامةإعداد:،العرافيالمتحففيالأدب-مخطوطات

،م8591،والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةآلمنظمة،الكويت،عباس

ص(.)758

والتكملةالذيلهـ(،307)-الملكعبدبنمحمدبنمحمد،-المراكشي

آلثقافة،دار،بيروت،عباسإحسان:تحقيق،والصلةآلموصوللكتابَيئ

6.مج،م7391
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921

022

221

222

223

224

225

226

227

228

922

023

آلعروستاجهـ(،5012)-آلحسينيمحمدبنمحمد،الزبيدي-مرتضى

.01مجهـ،014آ،الخيريةالمطبعة،القاهرة،القاموسجواهرمن

المنطقإصلاحكتابجوامعهـ(،4ق)-رفاعةبنزيدآلخيرأبومسعود،ابن-

ص(.)251هـ،1354،آلعثمانيةآلمعارفدائرةآَباد،حيدر،السكيتلابن

الجوهر،ومعادنآلذهبمروجهـ(،346)-الحسنبنعلي،المسعودي-

4.مج،م7391الفكر،دآر،بيروتالحميد،عبدآلدينمحتيمحمد:تحقيق

،القاهرة3،ط،خاصةآلشعرفيللابداعالنفسيةالأسس،سويف-مصطفى

ص(.)427،م0791،المعارفدار

دآر،آلقاهرة2،ط،الاعشىصبحفيآلادبيةالاصول،الشكعة-مصطفى

ص(.)188،م3991،آلمصريالكتاب

12،ط،آلادبقسم:آلعربآلعلماءعندالتأليفمناهج،الشكعة-مصطفى

ص).)784،م9991،للملايينآلعلمدآر،بيروت

مركز،بيروت،آلمعرفيةالائظمةنظامفيالتسميةاستراتيجية،صفديمطاع-

.03(9)ص،م8691،آلقوميلإنماءآ

آلمصورة،آلمخظوطاتفهرس)آلقاهرة(.العربيةالمخطوطاتمعهد-

آلقسم-البديععبدلطفي:إعداد،الثاني)القسم،د.تالمعهد،القاهرة

سبد(.فؤاد:إعدآد،الثالث

المعريالعلاءلائي،آلغفرآن)رسالةفي"مقدمته"أمحقق(،،قمحةمفيد-

،الهلالدار،بيروت،القارحابنلرسالةآلكاملوالنصهـ(،944)-

12(.-2ص،م8491

وتطبيقاتهاالنظريةأسسها:المكتباتفيالحديثةآلتصنيفنظم،-ملز،ج

للطباعةالقوميةالدار،آلقاهرةالنور،أبوآلوهابعبد:ترجمة،العلمية

.ص()385،م6691،والنشر

،العربلسانهـ(،711)-المصريمكرمبنمحمدالدينجمالمنظور،ابن-

.02مج،م6891،صادردار،بيروت

تعلبقات:الظنونكشف)ذيلفي"مقدمته")محقق(،،الخرسانالموسوي-

وآثارالمؤلفينأسماء:العارفين)هديةفيالطهرآني(،بزركلاَغا،ونقييدآت

آلملحق،2مج،م5591،المعارفوكالة،استانبول،للباباني،آلمصنفين

2،مجالسابقبالمرجعالظهرانيبزركلاَغاآلذيل)يوجد4(.-3عمود

116(.-7عمود
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231

232

233

234

235

236

237

238

923

024

241

242

ترجمة:،وآلتكنولوجياالعلومفيومنافذهالاتصالآفاق،جاكميدوز،-

،م9791،للصحافةآلعربيالمركز،آلقاهرة،قاسمعليمحمدحشمت

ص).)356

والاعلامآلمؤلفينمداخل،العرينيالسيدومحسنالسويدانمحمدناصر-

ص(.)642،م0891،الرياضجامعة،الرياض،آلعرب

تحقيق:،الفهرستهـ(.438)-إسحاقبنمحمدالفرجأبو،النديم-

2.مج،م1871،ليبتزج،فلوجلجوستاف

اللغةعلمفيالبدريةآللمحة)شرحفي"مقدمته")محقىَ(،نهر،-هادي

المستنصرية،الجامعةبغدآد،هـ(،761)-آلانصاريهشاملابن،العربية

7(.-1ص،1مج،م7791

يحيىبنأحمد:جمعه،وآلاملالمنيةهـ(،41ه)-الجبارعبد،الهمذاني-

دآر،الإسكندرية،عليمحمدآلدينعصام:وثقديمتحقيق،المرتضى

ص(.)691،م8591،الجامعيةالمعرفة

آنتشارآت،طهرآن،الإسلاميةآلمعارف)دآئرةفي"إمام"،،ك،هيوارث-

614(.-612ص،2مج،د.ت،جهان

ترتيبفيالمُعْلَمْ)المَشُوفُفي"مقدمته")محقق(،،السواسمحمدياسين-

مكةهـ(،616)-آلعكبريآلبقاءأبي:تصنيف،المعجمعلىالإصلاج

01(.-15/،م8391،آلقرىأمجامعة،آلمكرمة

)كشففي(،خليفة)حاجيجلبيكاتبترجمة:آلدينشرفمحمد-يالتقايا،
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